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Per demonstraciją
Chicagoj 3 užmušti 

ir daugelis sužeistų
Policija paleido 

šuvius į minią 
demonstrantą

Kelių tūkstančių minia, atėjo 
neturtingos moters išmestus 
gatvėn baldus sunešti atgal 
j butų.

“NORIME VALGYTI!”

“Mes norim valgyti!” šaukė 
demonstrantai

Chicago, III., rugp. 3. Trys 
žmonės nušauti vietoje ir žy
mus skaičius sunkiai sužeista 
vakar po pietų kautynėse tarp 
policijos skvado ir komunistų 
demonstrantų prie 50 gatves ir 
Dearborn gatvių. Visi užmuš- 
tieji-negrai.

Riaušės kilo dėl išmetimo iš 
buto neturtingos moters, Ro
žės Warrick, namuose 5016 So. 
Dearborn St. Du municipalio 
teismo bailifai su orderiu iš
mesti Mrs. VVarrick, atėjo ir 
iškraustė jos baldus į gatvę.

Policijos rezervistai šaudė į 
' minių 

t •

Tuo tarpu j pietus nuo 51 
gatvės jau rinkosi komunistų 
minia su raudonomis' vėhavo- 

. mis, ir išgirdę apie AVarrick 
išmetimą, praliejo maršuoti ar« 
tyn. Demonstrantų vadai šauk
dami “Neškite” baldus atgal j 
butą!” ir “Mes norime valgy
ti!” pradėjo nešti baldus atgal 
j namus. Atskubėję 3 policis
tai areštavo 3 vadus ir suvarė 
j patrolvežimų.

Tuo tarpu vis didesnė minia 
artinosi ir užpildė gatves. Po- 
licistai pasiuntė prašyti pagal
bos. Pasilikę pustuzinis poli- 
cistų, paleido šuvius j minia. 
Minia įniršusi, pradėjo grasin
ti peiliais ir akmenimis. Kol po
licijos rezervai atskubėjo, trys 
policistai jau buvo suminti ir 
sužeisti.
Antra demonstracija tų pačių 

dienų
Skambindami ir kankindami 

sirenas atūžė apie 100 policis- 
tų ir pradėjo šaudyti stačiai j 
minią, kuri palengva ėmė trauk
tis, palikdama 3 užmuštus vie
toje ir eilę sužeistų. Virš 20 
demonstrantų areštuota. Su
žeistieji policistai nuvežti į 
Mercy ligoninę.

Po 6 vai. pavakary susirinko 
nauja demonstrantų minia, bei 
pamatę stiprias policijos pajė
gas, išsiskirstė be kovos.

South Side distriktuose, ap
link tą vietą, kur demonstraci
ja įvyko, gyvena daugiausia ne
turtingi negrai, kurių dauguma 
yra skaudžiai paliesti depresi
jos ir daugelis badauja.

Chicagai ir apielinkei fedeta* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gražu ir giedra, nedaug per
mainos temperatūroj; švelnus 
ir vidutinis pietvakarių ir va
karų vejas.

Vakar temperatūra siekė 86 
laipsnių. Saulė teka 5:46, lei
džiasi 8:06. Mėnuo teka 10:80 
vakaro.

Lenkijoj užmušė 3 ir 
sužeidė 90 komunis

tų susirėmimuose
Kaip praėjo raudonųjų “karo 

diena”

Berlynas, rugp. 3. žiniomis 
iš Varšuvos, rugpiučio 2 d. per 
komunistų demonstracijas Len
kijoj jvaiirose vietose įvyko 
.kruvinų susirėmimų tarpe ko
munistų ir policijos, kuriuose 
užmušta 3 ir sužeista 90 ko
munistų.

Varšuvoj policija pradėjo 
šaudyti į 300 komunistų būrį, 
užmųšdama vienų ir sužeisda- 
ma 4. Dombrovva anglių ka
syklose 2000 darbininkų apsvai- 
dė /pliciją akmenimis. Keturi 
aficieriai ir 5 darbininkai su
žeisti.

Rugpiučio 2 diena kitur
Montevideo, Uruguay, rugp. 3. 
Trys policijos oficieriai ir 1 ko
munistas užmušti ir dar 3 po
licistai sužeisti kovoje tarpe 
komunistų ir policijos.

Wittstock, Vokietija, rugp. 
3. Du žmonės užmušti ir du 
sunkiai sužeisti susirėmime tar
pe komunistų ir fašistų.

Barcelona, Ispanija, rugp. 3. 
Keletą asmenų sužeista, kuomet 
50 ginkluotų komunistų pradė
jo šaudytis su policija. Kilo di
delė panika.

London, rugp. 3. Per visą 
Rumuniją areštuota ,1,500 ko
munistų vadų. Bulgarijoj, Če
koslovakijoj ir Vengrijoj ko
munistams nepavyko išvesti sa
vo pasekėjų į gatves. Meksi
koj komunistų demonstracija 
išvaikyta su gazo bombomis. 
Grekijoj įvyko mažų susidūri
mų.

Sąrančiai mielai vis
ką suvalgo

Neniekina nei kornų, nei pirš
tinių, nei kirvakočių

Dės įMoines, la., rugp. 3. 
South ir North Dakota, Iowa, 
Nebraska ir Minnesota farme- 
riai šiemet yra aplankyti tokia 
gausybe sąrančių, kokia tėra 
žinoma iš 1870 metų. <

Tie neprašyti sečiai yra tiek 
ėdrus, kad nieko nespaudo. Pa
vyzdžiui, South Dakota jie be
matant nušlavė 1,600 akrų lau
ką ir kai jokio lapb nei stiebo 
nebeliko, ėmėsi valgyti medžius 
ir paliktus laukuose žemdirbys
tės įrankius, . šakes, dalgako- 
čius.

Mieliausiai sąrančiai valgo 
syrupą molasses), sumaišytą, 
žinoma, su arseniku, ir pasiėdę 
tuojau miršta. Dabar farmeriai 
tuo išradimu visus laukus ište
pė ir jdu milijardus sąrančių 
išnaikino.

Elektriški elevatoriai 
Vatikane t — . ... .

Vatikano Miestas, rugp. 3. 
Papos valstybės sostinėj, Vati
kane, įvedami elektriški eleva
toriai vietoje senųjų hudrau- 
liškų. Senaisiais laikais eleva
toriais reikėdavo trukti virš 
penkių minučių, kol pakildavai 
du aukštu.

Chfcago, m., Antradienis, Rugpiutis-August 4 d., 1931 ---------------------------------- ------------ —---------------------

Sovietų propagandos 
visai Pietą Amerikai 
Centras Argentinoj 

i

Padarė kratų Sovietų 'atstovy
bėj, Buenos' Aires

Montevideo, Uruguay, rugp. 
3. Argentinos policija padarė 
kratų Sovietų, Rusijos prekybos 
atstovybėj, Yuyamtorg, kuri 
jau kuris laikas varė labai įtar
tiną darbą Buenos ir visoje 
Pietų Amerikoje. Kratoje su
sekta daug Sovietų kompromi
tuojančių faktų ir šis Sovie
tams smūgis skaitomas tokios 
pat svarbos, kaip keli metai at
gal padarytoji krata Sovietų 
prekybos atstovybėj Arcos, 
Londone. Kruta Buenos Aires 
galbūt ilgiems metams sutruk
dė Sovietų planą, pradėti “pa
saulinę revoliuciją” iš Pietų 
Amerikos.
Brazilija sušaudė 100 agentų

Yuyamtorg buvo viso Sovie
tų politinio veikimo centras 
Pietų AmerikojIš to centro 
buvo siuntinėjami agentai j
Braziliją, Uruguay, Paraguay, 
Chile ir Boliviją. Visose šiose 
valstybėse bolševikai tampriai 
rišo savo komercinį veikimą su’ 
riaušėmis ir propaganda.

Yuyamtorg buvo įsteigtas 
kaip skyrius New Yorke vei
kiančio Amtorg. Kaip Amtorg 
taip Yuyamtorg įsteigė vienas 
gabiausių Sovietų slaptų poli
tikierių ir suokalbininkų^ Boris 
Krajevski. Jis išrūpino, kad 
Uruguay pripažintų Sovietus de 
jure, bet tik sU tuo tikslu, kad 
iš Uruguay galėjus netrukdo
mai veikti į kitas šalis.
. Kur tik Pietų Amerikoj įvy
ko revoliucija, visur pastebėta 
bolševikų agentų veikimas. 
Laike Brazilijos revoliucijos 
apie 100 bolševikų agentų tapo 
sugauti ir be teismo tuojau su
šaudyti.

Inžinierius šaudė, da
bar privilegijuoja

Maskva, grup. 3. Rusijos 
inžinieriai, teknikai ir jų šei
mynos, kurie buvo laikomi blo
giau negu posūniai, dabar su
lyginti visomis privilegijomis 
su industrijos darbininkais, la
biausia privilegijuotąją komu
nizmo kasta. Tokia esanti 
Juozapo Stalino valia.

Mainierių susirinkimą 
policija saugo I ■■■ I

Pittsburgh, Pa., rugp. 3. 
Stipraus būrio raitos policijos 
saugomi susirinko apie 3,000 
streikuojančių bitumine anglių 
kasyklų darbininkai savo mitin
go atlaikyti. Pora savaičių at
gal jų susirinkimeln įpuolę ko
munistų mušeikos sužeidė virš 
100 žmonių. v

Del gaisro senelių prie
glaudoj mirė 46

.. . .............. f

Pittsburgh, Pa., rugp. 3. Lie 
pos 24 d. įvykęs gaisras reli
ginės prieglaudos seneliams na
me, tada ugnyje atėmė gyvy, 
bes arti 80 žmonėms. Bet žy
mus skaičius nors ir išgelbėti, 
vėliau mirė nuo apdegimų. Da 
bar to gaisro aukų skaičius pa. 
siekė 46 žmonių.

SEATTLE, Wis., rugp. 2. - 
Miss Katie OHver, 40 m. tiek 
jsisapnavo, kad atsibudusi pra
dėjo šaudyti ir sunkią^ peršo-1 
vė pati save.Ji pasisakė sap
navusi plėšikus.

[Acme-P. 8 A. PbotoJ 

Anglas Patapo Buddhos Vienuoliu
Paveiksle 'matomas George Hutchenson, 24 metų amžiaus, 

sūnūs turtingų anglų tėvų, nusiskutęs galvą ir apsirengęs bud-
distų vienuolių rūbais, besimeldžiąs Buddhos šventykloj, Wat 
Rajapradith, Indijoj. Jo perėjimas į buddistus padarė sensaci
ją tarpe, anglų. • - .

30,000 socialistų de
monstracija už ry

šius su Francija
Prancūzai bijosi vokiečių fa

šistų ir komunistų

Berlynas, rugp. 3. “šalin ka
ras!” “Daugiau neisime kariau 
ti!” buvo obalsiai 30,000 vyrų 
ir moterų, susirinkusių į Socia
listų demonstraciją šiandien, 
prisiminti didžiojo karo 17 me
tų sukaktuves.

Per tris valandas minios de
monstrantų > klausėsi vokiečių 
ir franeuzų kalbėtojai, kurie 
smerkė karą ir kvietė pasaulį 
prie taikos.

Siegried Aufhauser, Vokieti
jos seimo narys, kvietė visb pa
saulio žmones veikti bendrai, 
taikai apsaugoti ir depresijai 
pašalinti.

Franeuzų Socialistų atstovai 
kvietė į bendrą talką kovoti 
prieš komunistus ir fašistus 
abiejose šalyse. .

Vokiečių kalbėtojai pabrėžė, 
kad franeuzus baimina ne vo
kiečių liaudis, bet nacionalistų, 
monarkistų ir fašistų, plienkc- 
purių ir kavaleristų , demons- 
racįjos. 
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Prohibicijos bylos 
sudaro 81 nuošimtį
Nebeužtenka lėšų nei teisėjų

Washington, rugp. 3. Surink
tomis žiniomis federaliniai 
teismai skęsta užversti bylomis 
prieš prohibicijos laužytojus. 
Bylų dėl prohibicijos skaičius 
ne tik viršija visas kitas by
las, bet kai kur sudaro tris ir 
daugiau kartų didesnį kiekį. 
Connecticut valstijoj prohibici
jos bylų teismuose yra 81 nuo
šimtis, reiškia visų kitų bylų 
yra tik 19 nuošimčių palygi
nant su prohibicinėmis. Federa
linė valdžia nebeužtenka nei 
teisėjų, nei lėšų toms byloms.

Nautilus greit ners po 
ledo

-ri.u ...i

BERGEN, Norvegija, rugp. 
2. r- Hubert Wilkins ekspedi
cija su savo submarinu Nau
tilus pakeliui į šiaurės ašygalį, 
sustojo čionai, ir žada greit iš- 
plaukti šiaurės linkui, apačią 
Šicurfe Ledinio vandenyno nėr- 
ti prie ašygalio.

Amerika vienintelė 
šalis, kuri naudosis 

nuodingais gazais
Garstyčių skystimą ir bakteri

jas pils iš oro

Washington, rugp. 3. Suvie
nytos Valstijos pasiliko vienin- 
tėlė hasaulyjg šalis, kuri nera- 
tif ikavd- itatįtdū tirt ės sutarties, 
panaikinti nuodingų gazų var
tojimą busimame kare.
' Anglija, Rusija, Francija, 
Vokietija ir Italija, visos stam
biosios Europos valstybės pa
sirašė bendrą pasižadėjimą Ge- 
nevoje 1925 m. nevartoti nuo
dingų gazų kare. Su mažo
siomis valstybėmis/viso 46 ša
lis tą sutartį pasirašė, išski
riant Su v. Valstijas, kurių se
natas, budaiųas legionierių įta
koj, atsisakė sutartį ratifikuo-
ti.

Dabar patirta, kad Amerikos 
armijos chemikos dalis išdirbo 
naują nuodingą gazą iš gar
styčių, kurį bus galima pilti 
iš orlaivių ir suodinti žmonių 
odą, plaučius ir raumenis. Taip 
pat bakterijų skystimas išras 
tas, kuriuo iš orlaivių aplais- 
čius miestus, bus užkrečiama 
baisiomis epidemijomis.

Amerikos kariški kemistai ir 
daktarai įrodinėja, kad nuodin
gi gazai ir bakterijos kare esą 
“žmoniškiausia kovos” priemo-

■ ’ 1 •. , IĮ * . .

Vetanonte 110 miestelių 
be daktaro

, BURLINGTON, Vt., rugp. 2. 
-— šioje valstijoj yra 110 mie
stelių be daktarų, kaip oficia
liai ištirta. Visoj Vermonto val
stijoj 453 daktarai;gyyena mie
stuose ir tik 88 nuošimčiai gy
vena miesteliuose su virš 2500 
gyventojų.

Bolševikai nušovė moti
ną ir vaikus pasiėmė
Ryga, Latvija, rugp. 3. Per 

Sovietų Rusijos ir Latvijos šie 
rią bandė pereiti vidutinio am
žiaus moteris su dviem Vaikais. 
Jiems pasiekus neitralės zonos, 
keturi raudonieji paleido į ją 
šaudyti ir užmušę vietoj mo
terį paliko, o jos vaikus pasi 
įrobę nusitempė į Sovietų pu- 
sę. r . : ■

Lietuvos Naujienos
Gal ir Amerikiečiam 
Pasimokint Lietuvos 
Kultūros Pavyzdžio
Kaip už mažus pinigus paskai

tyti daug knygų

Viename Lietuvos kampely
je liaudies mokytojų būrelis, 
pienininkė, kontrol-asistentas 
ir keli ūkininkai, iš viso 12 
žmonių, sumetė po 10 lt. ir už 
tuos pinigus išsirašė branges
nių ir pigesnių, naujausių ir 
įdomiausių knygų.

k Tas knygas patys aptaisė, 
kad eidamos iš rankų j rankas 
neiširtų. Paskui padalino į 12 
tokių pundelių, kurių vertė bu
vo vienoda, ir kiekviename 
pundelyje buvo įvairių auto
rių, įvairių rųšių ir turinio ra
štų. Tuos pundelius sunumera
vo ir visi dvylika traukė bur
tus, kuris numeris kam pri
klausys.

Prie kiekvieno pundelio pri
dėjo savininko kortelę su kny
gų sąrašu ir pažymėjimu kur 
tos knygos pirmą kiekvieno mė
nesio dieną turi būti persiun
čiamos. Tuo budu visi tie 12 as
menų nustatyta tvarka apsi
maino knygomis taip, kad sa
vininkas savo pundelį gauna 
paskiausiai.

Vadinasi, kiekvienas per me
tus paskaito knygų už 120 lt. 
Per vienuolika mėnesių skaito 
svetimas knygas, dvyliktą mė
nesį skaito’ savo. Per keletą 
metų kiekvienas Susikrauna 
gražią bibliotekėlę ir turi, vi
suomet ką paskaityti, ypač so
džiuje rudens ir žiemos metu.

Lietuvoje lenkų kalba nuo 
senų laikų užtiksi tokių skrajo
jančių skaityklėlių, bet lietuvių 
kalba, kiek žinoma, yra tik vie
noj vietoj ir pirmus metus bai
gia laimingai gyventi, o iš tik
rųjų tokios skaityklėlės turėtų 
plačiai prigyti.

Jeigu kam butų kas nors ne
aišku, kaip organizuoti, gali 
kreiptis į “L. žinių” ir “L. Ūki
ninko” redakcijas.

Automobilių rungtynės 
apie Lietuvą

Lietuvos automobilistų klu
bas liepos 24—25 d. rengė au
tomobilių rungtynes apie Lie
tuvą.

Norima išmėginti automobi
lių greitumas ir ištvermingu
mas. Rungtynėse su savo au
tomobilių dalyvavo ir Kipras 
Petrauskas.

Maršrutas nustatytas toks:
Kaunas, - Ukmergė, Utena, 

Zarasai, Antanava,. Obeliai, 
Rokiškis, Pandėlis; Pauilis, 
Biržai, . Pasvalys, Pušalotas, 
Panevėžys, Smilgiai, Šeduva, 
Radviliškis, Šiauliai, Kuršėnai, 
Tryškiai, Telšiai, Plungė, Kre
tinga, Klaipėda, Šilutė, Pagė
giai, Smalininkai, Jurba'nkas, 
Kiduliai, Šakiai, Naumiestis 
Vilkaviškis, Mariampolė, Aly
tus, Prienai, Kaunas. Maršru
tas sudaro 1020 klm.

—
Skaitytojų kongresas
Rugsėjo 20 d. Telšiuose 

įvyksta “žemaičio” skaitytoju 
kongresas. Skaitytojai galės 
patys pasisakyti, koks turi 
būti laikraštis “žemaitis”. 
Kongrese dalyvauti galės tik 
“Žemaičio” prenumeratoriai.

Tai pirmas Lietuvoj toksai 
kongresas.

No. 182

Grįžo iš Paryžiaus dai
nininkė Dievaitytė .

šiomis dienomis grįžo iš Pa
ryžiaus dainininkė Stasė Die
vaitytė, baigusi rusų konser
vatoriją Paryžiuje ir prancū
zų konservatorijos koncertinį 
tursą. Dievaitytė jau gavę 
pasiūlymą dalyvauti Pary
žiaus operoje. ;

v  'j

Voldemaras nori būti 
teisiamas kartu su • 

savo šalininkais 
. -........... - < . '

Advokatas NargelavičiuS, 
kuris yra sutikęs Kariuome
nės teisme ginti grupę aktyvių 
voldemarininkų (Sliesoraitj, 
Steikuną ir kt.), šiomis dieno
mis nuvyko į Platelius paą 
Voldemarą pasitarti su juOj 
būtent, ar Voldemaras nesu
tiktų, kad jo byla butų išskirs 
ta. Voldemaras pareiškęs, 
kad jis norįs būti kartu tei
siamas su višais savo šalinin
kais.

Moka savo darbo do
leriais

Alytus. Birželio mėn. 30 <L 
policija areštavo turguje 3 vy
rukus, kurie apgavo kaimo 
moteriškę. Apgavimo aplin
kybės tokios Minėta moteriš
kė j^tnešė į turgų parduoti 
malkinius. Tie vyrukai, ku
rių vienas būvą, sušauliška 
uniforma, nupirko tuos marš* 
kįnius. Bet vietoj litų sumo
kėjo “dolerį”. O “doleris’* 
buvo padarytas iš randamų 
vienos firmos pakeliuose rek
laminių lapelių; ant kurių 
vienos pusės atspaustas “do
leris”. Taigi sulipdę du to
kius- lapelius ir gavo naujg 
“dolerį”.

‘Įteikiant moteriškė nepaži
no netikro “dolerio” ir apga
vikams pasisekė pasprukti. 
Bet atvykus jiems kitą kartą 
į turgų, moteriškė atsitiktinai 
sutikusi juoskJįpažino ir įdavė 
policijai. z J. J-as.

Ekskursijų epidemija j 
Klaipėdą

------ -— i
Dabar Klaipėdoj beveik nė

ra dienos, kad neatvažiuotų 
kokia nors ekskursija. Dau
giausia atvažiuoja mokyklų, 
mokytojų grupės ir kiek re
čiau tai ūkininkai. Ekskur
sijos paprastai aplanko pajū
rį, uostą, įdomesnes bei istori
nes miesto ir apylinkės vietas 
įmones ir įstaigas. Žinoma, 
kiek tam leidžia laikas ir są
lygos. Sveikintinas reiškinys, 
kad ir mes lietuviai, pagaliau 
pradedam suprasti svarbią 
ekskursijų reikšmę mųsų la
vinimuisi ir išnaudojam tam 
esamas progas.

LIETUVON
SinnHame Pinigas Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai

• ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai, šventadieniais nuo
9 iki 1 valandai
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Mirties Bausmė
(Tęsinys)

Jiems iššovus prieina prie 
prasikaltėlio vachmistras ir iš 
revolverio paleidžia dar vieną 
šūvį, taip vadinamą “malones 
šūvį’’, į galvą. Šis suvis pribai
gia nusmelktąjį. Del šio šaudy
mo budo yra Argentinos karo 
lauko teismai charakterizuoja
mi šiuo sakiniu: “trys žodžiai 
ir trys kulkos’’. Taip pasakė 
anarchisto Džiovani advokatas 
ikaro lauko teismo posėdyje.

Šiaurės Amerikos dėdės pra
tę girtis savo žudymo budu, 
būtent elektros srove, kaip 

-lengviausia mirties bausmės 
įvykdymo priemone.

Tiesa, jei pasisektų šis mir
ties bausmės vykdymas ir 

'elektros srovė taip staiga už
muštų žmogų, kaip kartais ne
tyčia užmuša elektros laidas 
kur nors nutrukęs, butų gali
ma patikėti, jog tai lengviausia 
mirtis. Bet praktika sako visai 
•ką kitą. Profesorius Julius 
Kretteris savo kūrinyje. “Mir
tis nuo elektros srovės’’ griež
tai smerkia šį žmonių .žudymo 
būdą, nes jis yra giliai įsitiki
nęs, jog mirtis elektros kėdėje 
nėra nei kiek lengvesnė už ki
tus žudymo budus.

Šio mirties bausmės vykdy
mo budo išradėjas yra šiandien 
jau senukas, garsus savo gau
siais ir naudingais išradimais 
Edisonas. Šis mokslininkas su
teršė savo puikų ir kilnų var
dą tokiu biauriu išradimu.

Pirmi bandymai su elektros 
kėde buvo daromi Edisono la
boratorijoje. Joje buvo užmuš
ta elektros srove 24 šynės, 
du teliukai ir vienas arklys. Ir 
šie nekalti gyvulėliai savo mir
čių įrodė dėdės Šamo valsty
bės piliečiams, jog elektros 
srove užmušti žmogų yra ge
riausia...

. Misteris Džerei išrado tam 
tikrą kėdę, o Šiaur. Amerikos 
valdžia 1889 m. sausio 1 d. pa
tvirtino šį žudymo būdą.

Pasikaltėlis sodinamas kė
dėn, o elektrodai pristatomi 
prie galvos ir kryžiaus.

Pirmas atsisėdęs elektros 
kėdėn buvo Vilijamas Kemm- 
leris, 1890 m. rugsėjo 28 d. 
New —Yorke, Oburinsko kele- 
jime.

• Bausmę vykdant dalyvavo 
25 liudininkai, jų tarpe 14 gy
dytojų.

Viename kambaryje buvo 
pastatyta specia’3 bausmei 
vykdyti kėdė, o antrame dina
ma su veltų matuotoju ir t. p.

Pasmerktąjį pasodino į kė
dę, diržais pririšo jo rankas, 
kojas, priveržė krutinę. Ant 
galvos uždėjo metalinį šalmą, 
pritvirtino jį dirželiais pasma
kryje ir ant kaktos. Paleido 
.1,500 voltų srovę. Pasmerktąjį 
pradėjo baisiausiai kratyti. Po 
17 sekundų srovę nutraukė ti
kėdami, jog žmogus nužudytas. 
Bet ekzekutoriai suklydo: po 
-30 sekundų pasigirdo keletas 
atsidusimų ir iš burnos pasiro- 
(dė seilės.

Tuomet, už dviejų minučių 
po pirmo srovės paleidimo, pa
leido antru kart elektros srovę 
per pasmerktąjį. Šį kartą elek
tros spovę leido 70 sekundų iki 
kai kuriose vietose, kur kūną 
lietė elektrodai užsidegė oda. 
šį kartą prasikaltėlį pasisekė 
nužudyti.

Reiškia, pasmerktasis kanki
nosi ištisas tris minutes.

1891 metais liepos 7 * dieną 
buvo pasmerkti keturi žmonės: 
Slokumas, Smaileris, Unda ir 
Dželdžigas, Kadangi visuomenė
je kilo abejonių dėl “stebuk
lingo’’ elektros kėdes veikimo, 
bausmę vykdė keturi gydytojai 
su daktaru MakDonaldo prie
šakyje.

Oficialiame komunikate sar
koma, jog elektros kėdė veikia 
“stebuklingai ir greitai”.

Bet mes labai gerai žinome,

čiaU minėti, labui dažui ir Sian-t 
diėri!

Paskutinu. laiku ir paltys* 
amerikiečiai pradeda kritiškai! 
žiūrėti j Savo garsenybę: elek
tros kėdę. Vis, dažniau ir daž
niai pasigirsta balsai, kurie fel- 

nau- 
grei-

kalauja, kad butų išrastas 
jas žudymo būdas, daug 
tesnis ir lengvesnis. » . .....

Pradėjo mėginti žudyt

jog išradę hUM&nlškfausią miL 
tles bausmės‘ į' vykdymo būdą. 
Bet rodos. dėaiĮs Sattlo valsty
bės piliečiai nėra teiki naivus, 
jog nesuprasta, kad humaniš
kiausia: visur pąnaikinti mir
ties bausrtity ČT

peja, tokių valstybių pasau
lyje be galo niaža !

jis mirė, 
nusmerk- 
nuo elek-

jog dažniausiai oficialus komu
nikatai teikia visai priešingas 
žimas. Panašiai buvo ir šį kar
tą.

Pasirodo, jog smulkiai pana
grinėjus protokolo davinius, 
elektros kėdė visiškai “neste
buklingai”. Pirmas kėdėn sėdo 
Slokumas. Jam paleido 1,500 
voltų srovę, kuri tęsėsi 37 se
kundes. Pertraukus sroVę Slo- 
kumo pulsas smarkiai mušė, o 
po dviejų minutų atsirado nor
malus kvėpavimas.

Per Smailerį leido tris kar
tus srovę po 10 sekundų ir sro
vę nutraukus jis dar kvėpavo. 
Tiiomet paleido vėl srovę, kuri 
truko 19 sekundų ir

Pas visus keturis 
tuosius oda ir kūnas 
•tros srovės užsidegė.

1893 metais birželio 6 dieną 
Klintono kalėjime bandė vėl 
vieną prasikaltėlį. Nors oficia
liai yra nustatyta, jog tur būt 
leidžiama tik 1,500 voltų stip
rumo srovė, šį kartą paleido 
1,660 voltų srovę, kuri tęsėsi 
72 sekundes. Srovę nutraukus 
pasmerktasis gilini kvėpavo ir 
teko vėl -paleisti 55 sekundes 
elektros srovę.

Pasitaiko gana bjaurių ku
riozų mirties bausmę vykdant 
elektros kėdėj. Štai' 1893 m. 
liepos 27 d. vykdant Mirties 
bausmę Vilijamui Teilorui bu
vo paleista srovė, kuri nutru
ko aparatui sugedus. Nelaimin
gasis sėdėdamas elektros kėdė
je smarkiai dejavo ir sunkiai 
kvėpavo. Ahtrą srovę negalėjo 
paleisti iki nepataisė sugedusią 
mašiną. Gydytojai, dalyvavę 
mirties bausmę vykdant, norė
dami sumažinti nelaimingojo 
kančias— įleido jam morfijaus.

Už valandos pasisekė suge
dusį aparatą pataisyti ir pra
sikaltėlį nužudyti.— 
elektros kėdėje,-—

nuo
dingomis -‘(tujoms. Kai kuriuose 
kalėjimuos^ sargai atsisakė nuo 
pareigų, nes nenorėjo dalyvauti 
mirties bausmės vykdyme.

1980 m. birželio 6 dięną, 
Karsono kalėjime, Nevados šta
te dujomis nužudė profesiona
lu kortų lošiką Uaidą, ktiris 
įsikarščiavęs lošiant nušovė sa
vo partnerį. Jį įvedė į specia-, 
liai parengtą kamerą, kurios 
diirys ir langai labai sandariai 
užsidaro ir nepraleidžia nuodin
gų dujų j kitus kambarius ir ka- 
ridoriUs. Jį pririšo kėdėje. Prieš 
jį paštatė du indu su siėros 
rdkštimi, virš kurių buvo prit
virtinti indui su keliais ciano 
kalinus gramais.

Kuomet visi liudininkai, iŠ 
viso 53 žmonės, tarp jų dvi 
mielaširdingos seselės,. išėjo iš 
kameros ir žurėjo pro langą j 
mirtis kamerą, buvo uždarytos 
durys ir tam tikru prietaisu 
ciano kalius išbertas į sieros 
rukštį, iš ko susidarė taip va
dinamos sinilines rūgšties dujos.

Pasmerktasis atsikvėpė ir, 
kaip oficialiai pranešama, už 
kelių sekundų mirė.

Ar ir šį kartą, oficialus pra
nešimas atatiko tikriems fak
tams taip, kaip vykdant elek
tros srove, sunku pasakyti, bet 
amerikiečiai pradėda didžiuotis,

Sveikatos Dalykai
Medus

yraVisi gerai žinome kas 
medus. Tai savo rūšies sultys, 
kurias bitės ištraukia iš auga
lų ir žiedų liaukų, paškui su
leidžia į korius. Medus priklau
so tiems daiktams, kiirlų mai
stingumas tikrai' jfbdytas. Se
novėje medus turėjo didėlę re
putaciją kaipo vaistas įvairio
se ligose. Garsusis Pitagbras 
suko, kad medus prailginęs jo 
gyvenimą. Senovės graikai ir 
dauguma kitų tautą medų daž
nai kaipo vaistus vartodavo, 
Čionais, Žinoma, reikia pasa
kyti, kad tai ’bUVo jų bahdy- 
mas pasinaudoti augmenų eks
traktais, kuHe, be abejones, 
visuomet į tne.dų patenka. O 
jei medus surinktas iš tokių 
augalų, kurie turi neabejotinų 
gydančių 
jisai gali 
vaistas.

Tikras 
dus, tai
Medaus cukrai pareina į kūną 
be jokių pakitėjįimų. Medus 
suteikia dauginus energijos mū
šų kubui, negu mėsa 4rba Riau- 
---------------------------- .... | ■!■■■., ■— ..............—

šifilaj. KfaUŠinis (vienas, Švie
žiais) suteikia 85 kalorijas ener
gijos, o uncija medaus 95.

Mtisų laikuose paplitęs nen
drių cukrus ' Užėmė medaus 
vietą, bet, cukrus ir sunkiau 
Virškinamas, ir žarnose prisi
deda prie sukėlimo rūgimo, kas 
mdms nepageidaujama, kenks
minga. Medus turi forminės 
riikšties, kuri stabdo rūgimą 
^viduriuose. Apart to, meduje 
randame kalkių ir geležies.

Kalkčs Stiprina kaulus, ge
ležis daugina kraują. Tad ir 
mažakraujai, vietoje geležies 
lašų, gali imti kūno sustipri
nimui medų. Ir dar štai ką 
inažakraujai atsiminkit, kad 
juosvame meduje (iš grikių, 
šilų ir tt.), yru daugiau gele
žies, kaip geltoname (imtame 
iš liepų, dobilų ir gėlių) me
duje. Fosforas palaiko žmo
gaus organizmo svarbiausias 
dalis, kaip antai, kaulus, sme
genis ir tam panašiai. Todėl, 
mažai turintiems fosforo, ar 
nebūt praktingiau, vietoje ry
ti aptiekos pigulkas, vartoti

mums virškinti beveik nerei
kėtų. Kur tu čia geresnį mais
tą berasi? Paskui bitės medų 
suleidžia į korius ir vašku už
lipina. Koriuose medus visuo
met tyras ir nesufalsifikuotas. 
Medus vidurių nekietina, bet 
dažnai dar liuosuoja.

Turime visokio medaus. Ko
ki augalai apylinkėje, toks ir 
medaus skonis, spalva ir 
kvapsnis. Visi žinome liepų 
žiedų medų, dobilų ir kitokių 
augalų medų.

Kad iš medaus galima pa
daryti skanių gėrimų tai visi 
gerai žinome. Senovėje, turė
jome midų. Anglai turėjo sa
vo “metheglin,” kuris už mi
dų daug stipresnis.

Tai tiek apie medų galiu 
pasakyti musų bitininkui L. 
Končiui, kuris North Abing-

ton, Mass., turi daug bičių ii4 
užsiima medaus prekyba. Pa
tardamas daugiau medaus 
valgyti, o mažiaus cukraus, 
turiu pasakyti, kad Ameriko
je medus taip pat geras, kaip 
ir Lietuvoje, ar kur kitur.

—Dr. A. J. Karalius.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai, stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

ligas ekstraktų, 'tai 
būti kaip tik geras

(nefalsifiktibtas) mo
savo rųšies maistas.

Medaus cukrai — levelose ir ■
fruktozes — musų kūne asi- 
maliuojami (pereina į kūną) 
be jokių pakeitimų, paprastas 
nendrjų cukrus turi būti pir
miausia suskaldytas. Jei virš
kinimas kiek pakrikęs, 
cukrus tiktai kenkia, 
tokiuose atsitikimuose

MehaUs skonis

tai
Dažnai

pareina

psnių. Kai bitės paima žiedų 
saldumynus, tai jų viduriuose 
cukrus suskaldoma į glukozą. 
Reiškia, bitės suvirškina au
galų saldžiuosius daiktus, kad

nuokit Rcpublic
GRANE

5332 SO.

vVYRAI! VYRAI I 
Taupykit pinigus! 
Pirkite anglis iš 

? CRANE CO„ tai 
yra vienas lietuvi
škas yardas, kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis 
hontas M.R. $6.75 

Otonas, cash 
diskonto. 
Band $9. 
kit ilgai, 

8402 
COAL 
LONG AVĖ.

Poca- 

’ 25 c 
Black 

Nelau- 
telcfo-

co

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTTS 

Gydo, Roumatizm*. Ranku, Kojų, 
Nugare* Bkaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos *kau- 
dėjimą. ir taip visokiu* akaudotfmu* 
(tik ne ronaa ). :
TukttanŽiai žmonių yra Uaigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati svaria *u> 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir “10 centu «xtra už perMuntim*.

Klauskite pu aptiekoriua telp 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT. >
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Box 352 
Hartford, Conn.

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIU KARŲ KĄ ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589

Naujo Didumo

3 svarai

po elek- 
pasmerk-

mirties

M irstant 
sako prof. 

Kreetter,— nei kiek nelengviau, 
kaip prigirdant ar mirštant gy
vam užkastam žemėje. Labai 
dažnai pasitaiko, kad 
tros srovės paleidimo 
tasis tik apmiršta.

Dėl tokių liūdnų
bausmės vykdymo rezultatų — 
žiūrovams leidžiama šiuo laiku 
būti tik už lango, bet ne mir
ties bausmės vykdymo kamero
je. Ir aišku, jog dabar nuola
tos oficialus komunikatai skel
bia apie “stebuklingą” elektros 
kėdės veikimą, nors iš tiesų 
panašus atsitikimai, kaip aukš-

Dideliame, r 
RAvidoname .

Kene

HOP FL

mM

* v

■f/SPRAGINIMAS/7 pašalina
PAMATINIUS elementus, naudojamus

. (Juoda, karti ir šiurkšti chemikalinė medžiaga) .
ai _ ... a

avims prausti, kurie, oaturaliSkai, 
randasi kiekvienam tabako lape

l/ . > t

"Jie išimti—
todėl jų

Elektrikinės

Ledams
DEL MAISTO NESUGADINI- 
MO YPATINGAI NAUDINGOS r 
VASAROS METU. ELEKTROS I 
IŠVARTOJAMA TIK UŽ 2c Į į 
DIENĄ. MES TURIME VISŲ 
GERŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ:

GENERAL 
MOTORS 
FRIGIDAIRE 
STAR FREEZE 
MAJESTIC 
SERWELL

DlDELIS PASIRINKIMAS IR KAINOS ŽEMOS PAS

Jos.F.Budrik,11"’- 
3417-21 South HalstedStreet 

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

Lietuvių Dainos M Radio
KAS NBOfiLPiENI tš W. C. F. L. NUO I tKI ’2 VAL. PO PIETŲ

I .. •.........................  <■ ■! N..........;....................................... . ..— ..tul .................. r .1 I. Į« ■■■ •'*—

ir nėra!"

Kiekvienas LUCKY STRIKE pagamintas iš 
geriausių tabako lapų, kokius pasaulis gali duoti — 
gęrihušių iš Turkijos - geriausių iš Kentucky, Ten- 
nessec, Virginia, Gfebrgia ir Carolinų - pasaulio tabakų 
derliaus grietinės. Tačiau visi tabako lapai, nežiūrint 
kainos ir rūšies, kaip &amta juos užaugina, turi savy 
šiurkščias savyjjės. LUCKY STRIKE vienintelis 
“SPRAGĖSIMO” Procesas - procesas nokinąs ir švari
nąs, kuriam naudojami Ultrą Violetiniai Spinduliai - 
•pašalina tam tikras šiurkščias savybes, kurios natūra- 
liškai yra kiekvięhame tabako lape. Šituos išimtus 
šiurkščius eleltnentus mes parduodam chemiškų sudė
čių gamintojams,' kurte juos sunaudoja gaminti tam 
tikrą chemišką sudėtį avims prausti*, taip pat sudė
tims apšvirkštl augalus: gėlės, vaisius ir kitus augmenis. 
Tų substancijų pagaminama kasdien prausti apie 

ąvių ir apŠvįrkŠti daugelį tūkstančių augmenų, 
jįįidėi, jiis galit bht tikri, kad įų šiurkštumų, kurte 
ųaturališkai yra ^kiėkyįėtiamę tąbąko lape, nėra jūsų 
LUdKY ŠTRlKjS cigare|ųpšc. “Jie išimti ~ todet jų ir 

99 Nenuostabu, kad LUCKi^Š visuomet paianįųs
,, gęrkUt ■ '”7' -•/’ .

.. • > '-■< . T •

* V. S. Dfipt, of Agficulture, liurpau o j Animal 
Irldftalry,' Ordėr Mf, 21^

Geriausia 
tabako rasis 

/ 

plius gerkles 
apsauga.

|Bį toasted’
; naudojami Mltta Vietiniai spinduli lai

nokina^—Žiluma Iverlfta

khltejlmius-—prieš kosulį

© tWl£ , 
The A T. 

, Co., Mfre.

PAKLAUSYK 
PER RADIO — 
Lucky Strike le
kią orkestro, kuris 
griežia kiekvieną 
Antradieni Ket
virtadieni ir še
štadieni, vikarais 
per N. B. C. ra- 

dio stotis. O
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Duon vėžys

JUKINE?

Kai kas apie Chicagą

(Tęsinys)

o kita

gyvulius, 
kuriuose

1514-16 Roosevek Rd. 
arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILJ«

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVINČ 

Local & Long Distance Removal ' 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 > 

Res. Tel. Yards 3408

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimai gerai ir pigus. 
817 West 34th St

Tel. Boulevard 9336

reikia kreiptis?
paaiškino, kad ga- 
tos duonos kuone 
bučernėj. O jeigu

DRAUGY-
>. Kile- 
Auburn

ICE CREAM
mu-

3133 S. Halsted St., apiekunai 
— B. Yenkauskas ir E. Blumas.

Dulevičia.

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 Valdyba 1931 
m., prm 

, 46 PI...
S. Rockwell St., 
bulskį, 2046 W 
A. Ambutas, 16000 S 
Harvey, III 
S. Paulina St 
Skridulienė ir 
rų sargas 
mitetai — 
Laiko

pirmos kas antrą nedėldienį, 
pietų, x_____
S. Paulina St.

4OYEAR*
25 ouncesfor25t

YOUSACI 
in buyingm 
you save in»™ 
USING

UV*BAKING 
EWP0WDER

VAISTAI
Mes spkializuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeipa iš 
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau 
šiai išpildytas patyrusių vaistininkų. ,

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVONGyvos būtybės prieš 300 

milijonų metų

Tarp Chicagos 
Lietuvių

mėsos
Valstijose — 141 

130 g. Vo 
Prancūzijoj — 91

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor* 
te—teisingas ir greitas patarnavimais 

819 W. 35th SL 
Tel. Bonlrratd 9122

16 prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

didesnių už dabartinius 
tižiausius pasaulyje 
Žemes sluoksnių, -
randama senovės gyvulių, kaip 
visokių driežų, vėžlių, tribolitų 
ir k. liekanų
rodo, kad šių gyvulių gyventa 
prieš 300 milijonų metų. Arba ve, kitoj vietoj, pirk

lys Van Dyko barzdele nužiū
rėjo arti pusėtinai apžėlusį 
vyrų. Jis visa gerkle sušunka: 
“Tikros Solingerio britvos! 
Vertos $6, o parsiduoda už 
$2.50.” žengė pirklys porų žin- 
ksnių, nučiupo kostumerį ir 
jau rodo tavorų.

Maxwell gatves biznio 
metodas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

T.L Kedzic 8902

Visi, kas kovoja prieš juodų fašizmų
SKAITO

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol. 

< ■ > . ■ ' ■

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Stanley Watka, 4550 
Avers avė. Pastarasis 

iš vandens, 
paskenduolį

64 IV. Randolph st., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615, Chicago, III. 
Kasdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Keto, ir Penk. nuo 10 iki 8 v.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 193 k m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. MarqUette 
Road, Juoz. Antanaitis, pįrmi pagel- 
bininkas, Adolph Kaulakis, nut,:rašt., 
3842 S. Union Avė.,’ Franlc Norkus, 
fin. rast., 5959 S. Carpenter St., 
Ben. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kož- 
ną mėnesį pirmame penktadieny, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St„ 7:30 vai. vakare.

Mieli., besimaudyda
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ 

STĖS Valdyba 1931 
viČius, pi 
Avė.; J. 
934 W. 
sekretorius 
Yushkevicius 
cher Avė 
tininkas, 
Grigonis. 
Francisco Avė 
bėjas. 927 
kalauskas, 
Avė.; M 
Rumčikas

“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- "R T T nosyje, burnaje 

ir girtoji

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

LAcme-P. U A. Photo]

‘‘Panelė Oras”
Tai yra senorita Purita Lo- 

pez iš Madrido, Ispanija, kurių 
orlaivininkystės konteste išrin
ko “Miss Aero”.

YOURotd
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Care’* 
ar “Eyc Beauty” Book

Marine C<x, Dept. H. S,9 B. Okio SuChkagv

Jau prabėgo labai daug me-, 
tų, kai žemėje gyvena gyvi pa
darai. Užtinkama liekanų net 
stuburinių gyvulių, kurie gy
veno prieš keliolikų milijonų 
metų. Žiemių Amerikdj ak
mens anglies sluoksniuose ran
dama gyvulių kaulų. Tai rodo, 
kad stuburinių gyvulių gyven
ta jau akmens anglies gadynėj, 
fcios gadynės gyvulius gana ge
rai yra ištyrę Amerikos moks
lininkai paleontologai C. W. 
Gillmore, R. S. Lull ir S. W. 
VVilliston. Paskutinysis aprašo 
roplus, gyvenusius akmens an
glies gadynėj, kurių skeletai 
randami Pennsylvanijos (Ame
rikoj) anglies kloduose. Tai 
butą didžiulių šliužų, kur kas

meris pastebės, kad buvo pa
sakyta, jogei ’yisos kepurės 
esančios po 50 centų, tai par
davėjas gal būt paaiškins 
taip: “Matai, ši kepurę tau 
tinka, taigi ir kaštuoja 75 cen-

Išrauja žiupsnį savo plau
kų. Demonstruoja britvos ge
rumų. Britva nukerta plau
kus. “Matai,” sako pirklys 
pergalėtojo tonu, “ar nesa
kiau, kad tikra Solingerio bri
tva!” Toliau, gi ragina: “Sa
kyk kiek nori, tu manęs ne
įžeisi.”

Pirkėjas pasiūlo 25 centus. 
Pirklys nuduoda pasijutęs į- 
širdęs. Neva, deda britvų ant 
stalo, rodydamas, kad kalbos 
negali būti toliau apie biznį. 
Bet ir vėl įkalbinėja. Pagalios, 
po ilgų kalbų, jis įbruka bri
tvų kostumerio kišenėn saky
damas: “Duok 25 centus.”

atsiliepia.— Duo- 
kasdien

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba: pir
mininkas Juoz. Rūta, 3141 So. Hals- 
sted St.. pagelbininkas Ant. Stukas, 
841 W. 33 St., nut. rašt. Stan. 
Kunevičia, 3220 S. Union Avė., fin. 
rašt. Feliks Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė., kontr. rašt. P. Petraitis, 3228 
S. Union Avė., kasierius Juoz. Račiū
nas, 3133 S. Halsted St 
kasos — 1 
sudžia W 
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

pentkadienį, 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

Pasirodo teeinu, kad |<os- 
tumeris neturi 25 centų, arba 
pasako, kad neturi. Dabar jau 
pirklys barasi: “Kodėl tu gai
šinai brangų mano laikų? Ko
dėl aš roviau dcl tavęs savo 
plaukus?...” Kostumeris nuei
na, o pirklys ieško minioj ki
tų. Cikagietis.

(Bus daugiau)

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip maro taip ir me 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai 
nos prieinam fausios.

2452 WEST 69lh STREET

' Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku Įčirš
kinto Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jus turite olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo
jau;. Naujasai moksliškas įčirškimo 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują įčirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

Ši ke 
sako pardavėjas, “kaš 
5 centus;0 Jeigu koštu

M. J. KERAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel Yards 6894

ti?” tai pardavėjas 
cialiai paaiškina: 
mes parduodame 
jų.” Drabužis galų 
duodama už $6 ar $7.

Ve kepurių krūva. “Puleris” 
pasigavo vyrų. Aiškina, kad 
tik 50 centų kiekviena. Kad 
kostumeris nenueitų tolyn, 
pardavėjas laiko jį už švarko 
atlapo viena ranka 
mieruoja kepures. Ir štai su 
rado vienų* kuri tinka 
purė,’ 
tuoj a

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1931 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vice-piftn. 
Juoz. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Avė., nut. rašt. Peter Kiltis, 31f44 
Auburn Avė,, fim rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius • ’A. 
Zalatorius. 827 W. 33rd St„ kontr. 
rašt.. Jonas Stanaitis, 6918 $o. 
Maplevvood Avė. <
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio j>irmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet. f

po 20c už bonką. 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

WISSIG,
Pasauliniame Karė

Seno Krajaus

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1931 metams, Chicago, 

1030 
pirm.

Kiekvienas žmogus per die
nų suvalgo mėsos: Amerikos 
Jungtinėse 
gramus, Anglijoj 
kietijoj
g„ Belgijoj ir Olandijoj 86 gr„ 
Italijoj 29 g., Japonijoj 25 g. 
ir Kinijoj tik 15 g. Daugiau
sia mėsos suvalgo Argentinoj. 
Ten vienas žmogus per metus 
suvalgo 155 klg. mėsos dau
giausia jautienos, t. y., beveik 
3 kartus daugiau, kaip Ameri
koj. Mes, lietuviai, tur būt mė
sos nedaug mažiau suvalgome 
už argentiniečius.

Kiekvienas, kuris stumiasi 
per minių Maxwell gatvėj, 
yra potencialis (galimas) pir
kėjas. Kiekvieno pardavėjo 
užduotis yra jį pasigauti, su
įdominti savo prekėmis.

Ir šiam pasigavimui yra iš
sivysčiusi “pulerių” (traukė
jų) specialybė, štai pardavė
jas. pamatė praeivį, kuris at
rodo galįs būti “kostumeris.” 
Jis užblokuoja, nejučiomis 
praeiviui, takų, šis atsidūrė 
visai prie pardavėjo budelės 
arba stalo. Ir pirm negu jis 
susipranta, kas atsitiko, par
davėjas mieruoja jam švarkų 
ar kų kitų.

Nors ' švarkas keletu mierų 
(šaižų) didesnis, negu reikia, 
nors jis buvo siutas sulig se
niai išnykusią mada, bet par
davėjas bažijasi visų šventų
jų vardais, kad kostumeris 
niekuomet nėra matęs nieko 
madnesnio arba kad niekuo
met perkamas drabužis negu
lėjo taip puikiai, kaip šis: net 
pats Valijos princas tinkames
nio drabužio nedėvįs!

O kai dėl kainos, tai jis, 
pardavėjas, turįs- nuostolių 
$10, kai prašo už grabužį $15. 
Jeigu kartais kostumeris pa
klausia: “Kaip gali parduoti 
su nuostoliu ir bizny išsilaiky- 

konfiden- 
“Supranti, 
taip daug 
gale par-

VYRAI!
Privatiškos ligos, arba taip vadina
mos “socialės ligos’', kraujo pakriki
mai, inkstų, pūslės ir urinarės ligos 
yra išgydomos. Neužleiskite šių ligų 
ir neleiskite joms išsivystyti į rimtus 
paįtimus.
Kad iisigydyti eikite pas 
Specialistę, kuris turi 
daugelio metų patyri- 
mą gydyme tų ligų.
Profesoriaus Eh r 1 i c h 
914 pagerintas 6 0 6, 
didysis vokiečių išra- 
dimas. bendrai su DR. 
ROSS SPECIALIAIS 
KRAUJO treatmentais yra geriausias 
gydymas aštraus kraujo pakrikimo. 
Užkrečiantieji perai greitai sunaikina
mi ir pacientas atgauna sveikatą.

Dcl geriausių treatmentų nuo bile 
kurių privatinių urinarių pakrikimų 
eikite pasitarti su Dr. Ross, kuris 
sėkmingai gydė tūkstančius ligonių. 
Jo patyrimas yra geriausias jums už
tikrinimas gero medikalio patarnavimo.

In-Mo-Ray treatmentai sugrąžina 
lytinį stiprumą silpniems vyrams. 
Jo kainos yra žemos ir prieinamos 

kiekvienam.
PASITARIMAS DYKAI

Jus esate kviečiami atsilankyti dėl 
informacijų ir tas neuždeda ant jūsų 
jokių pareigų.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street
Kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. -Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis

Bešpaceruodamas šalygat- 
viu, Town of Lake apielinkėj, 
sutinku senų pažįstamų, J. 
Bložį, lipantį jį didelį trokų. 
Klausiu: (

—Na, kur gtl tave nelabasis 
nešioja?

-*-Su bizniu — atsako jis— 
duonų pedliavoju... M. Kava
liausko, iš Brighton Parko.

—O kaip sekasi?
—Gerai

nos pareikalavimas 
eina didyn.

—Ir man teko jūsų duonos 
ragauti praėjusiam “Naujie
nų’* piknike. Tikrai lietuviškų 
skonį turinti. Ir, beje, jei ma
no šeimininke norėtų jos gau
ti, tai kur

J. Bložis 
Įima gauti 
kiekvienoj 
kurioj nebūtų galima, tai rei
kia tik pašaukti telefonu La- 
fayette 4445, ir bus tuojau 
pasakyta kur gauti. —Rep.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 

Mandagus Patarnavimas Užlikrintas
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieką 

* šiąje apielinkėje.

J. P. RAKŠTIS 
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street

SMULKMENOS

Nuolaidos nnt Drapes
Saukit 

Randolph 0028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

irmininkas, 3144
Byanskas, vice-pirmininkas, 

Marųuette Rd.; S. Narkis, 
. 2859 W. 38th PI.; J. 

iždininkas, 3647 Ar- 
; F. Kasparas, finansų raš- 
35 34 So. Lowe Avė.; Z. 
kontrolės rašt., 4427 So.

J. Vitas, kasos glo- 
3 3rd Place; P. Sa- 

maršalka, 3144 Atiburn 
Liubinas, J. Raceviče, S.

—knygų revizoriai; J. šku- 
Yushkcvičius—Liet. Audito- 

rjios Atstovai; J. Vitas, P. Paulau
skas, A. Žilinskas—Draugijų Susiv. 
Atstovai; J. Yushkevicius—teisėjas; 
P. Paulauskas — teisėjo raštininkas. 
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dėldienj kiekvieną mėnesį Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj.

Desplaines upėj,: arti La
ment, prigėrė . sekmadienį 
John Verba, 48 metų, gyvenęs 
adresu 3802 West 47 place. Iš 
prigėrusio pavardės galima 
spręsti, kad jis buvo lietuvis.

Verba buvo išvažiavęs žu
vauti. Kartu su juo buvo Mar
tin Latka, 5018 Lockwood 
avė., 
North Avers avė 
ištraukė Verbų 
Bet atgaivinti 
jau nepavyko.

Antanas Lukas, 
prigėrė Bass ežere, arti Pent 
water, 
mas.

NAUJAS 1932 NASH
KĄ TIK IŠĖJO NAUJAS NASH. GRAŽUS. STIPRUS, SMARKUS IR 
PAGERINTAS AUTOMOBILIUS. KAINOS NUO $795 IKI $2025 f. o.

b. ATVAŽIUOK PAS MUS IR APŽIŪRĖK NAUJĄ NASH: 
TAI GERIAUSIAS KARAS MARKETE.

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNĄS, PreK 1

3222 S. Halsted St., t Phone Victory 4929

III.: pirm. Em. Milerienė, 
Central Avė., Evanston, It 
pagelb. P. Grigonienė. 3322 S. Union 
Avė., nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvard Avė., fin. sekr. Ant. 
Valančunienė, 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona Daraškiehe, 3Q18 So. 
Emerald Avė., kasos globėja, Marta 
Kizienė, 3232 S. Union Avė.. Iždi
ninkė Urs. Radževičienė, 3347 ;So. 
Union Avė., maršalka Kaz. Astraus
kienė, 3343 S. Union Avė.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio. Mark Wbite 
Parko knygyne. ;

s niRNV 
PATARNAVl-

MAS ^1
Puikiausia* tW-»

Valymas 
Chicairoje

DRABUŽIAI 
APDRAUSTI

40% J“ ‘ “ 
Vyrų siutai ......   o»o
Moterų skrybėlės 
Vyrų skrytulės   (lOe 
Specialiai geiružės mėn.

pirAtynės — pora 17e 
Drusės nudažomos *2.(W 
SECUR1TY MASTER CLEANERS 

1A0 N. Stato St. 
kampas Randolph, Room 1G12

G ar damriau rūbai pristatomi dykai. 
A t vežk! t juos.

ŠTAI KODĖL
Buckeye draugai auga tūkstančiais nito laiko kaip 
Bučkeye sutado naujų specialį Dub-M’alting procesų. 

‘Moltas niekad pirmiau neturėjo tokio stiprumo ir to
kio skonio. Visuomet buvo manoma, kad tokia koky
bė ir gerumas yra negalimi. Pirmų kartų moltas pa
tiekia jums visų tų sultingų gerumų, kurį gamta jam 
suteikė.1 Buckeye yra be to VAKUMU PAKUOJA
MAS; kad. išlaikyti jums visų tų nauj^kokybę. Pa- 
Įbandyldt’e jįl \ V - ’/•" J-’- i

* Jokiu budu nelyginkite Buckeye su 
kokiomis nors pigiomis prastomis rų 
šimis, kurios, dėl labo sveikatos, ne 

. r turėtų, būti vartojamos.

1 Valdyba 
Jonas Motuz.. 2430

pag. Kaz. Kačinskis, 7204 
nut. rašt. Joe Da- 
22 St., iždo rašt. 

Lincoln St., 
kasierius A. Čėsna, 4501 

„ kasos globėjai — S. 
Jadv. Kačinskięnė, du- 

Tiškevičia, ligonių ko- 
A. Čėsna ir O. Davė.

susirinkimus kas mėnesį po 
j, 1 vai. po 

Antano Čėsnos svetainėj, 4501

ĮĮgjF Padaro .:
Skalbimą
Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus ižgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gaU padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valantios ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki- 1 vai. 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Avė., Tek Crawford 5573

Niekad nebuvo tokio 
skonio jokiam molte 

Duo-Malted ir Vakumu Pakuotas.

Kur daugiausia valgo 
ma mėsos?

MJUISYRU,VAI®

Buckeye
MALT SYRUP

VACUUM PACKED

millionsof pounos used 
BY OUR GOVERNMENT

ĄNZ DRESS^SUIT
ĖAftfen i PRESS!



1931

1789 Soatk Habted Street 
Tetaptos* Roesevelt 8600

88.00 
4.00 
2.00 
1.60 

.75

mo darbininkų, būkles. Bet Jeigu valdžia ir toliau lauks 
rankas sudėjus^ tai Hoan siūlo majorams suvažiuoti į 
Washingtoną ir patiems aptarti bedarbių šelpimo, rei
kalu

šiai nešdintip lauk iš Ispaųir

SObseription Rateto
88.00 per year ln Canada
87.00 per year outride of Chicago 
88.00 per. year in. Chicasro
80 per copy____________________
Entered a» Second ClaM Matter 

March 7tti 1914 at tKe Post Office 
of Chicaffo, I1L under tte act of 
March 81d 1879.

8c 
« 18c 

76C

ienos n* kasdien, išskiriant 
lentos. Leidžia Naujienų Bea

Metams.................... . —«
Pusei meti ------- n
Trims mtaMriama «*««« 
Dviem ma&esiams __ 
Vienam mėneriui - lu....

Chicagoj per Utaeiiotojugl.
Viena kopija
Savaitei. . ................... .
Mtaeaiul . .......... .......

Suvienytose Vabtijoacb M iChlcagoj, 
gaitoi

Metams ....... ....... ................. .. 67.00
Pusei meto ........  . 8.50
Trims mėnesiams .................   1.75
Dviem minesiams ...........  1.25
Vienam minorini ..........   .75

Lietuvon ir kitur uisioniuose 
(Atpiginta)

Metams_____ —________ _ 88.00
Pusei meto   —4*00 
Trims mtaeriams    2.50

[Apžvalga
0NA BAMANAUSKIENfi 
APIE MISTINES SLA.

CENTRE -

Orderiu

VOKIETIJA SUMOKĖJO FRANCIAI $2,000,000,000

Nuo karo pabaigos ligi šių metų liepos 15 d., Vokie
tija sumokėjo Franci jai reparacijų pavidale $2,000,000,- 
.000. Be to, ji turėjo padengti okupacinės armijos išlai-

VTso reparacijų Vokietija sumokėjo daugiau nei 21,- 
.000,000,000 markių (maždaug $5,250,000^00). Iš tos su
mos daugiausiai teko Francijai.. Prie tokių apystovų nie
ko- nėra stebėtino, kad Vokietijos mokesnių našta pasi
barė nebepakeliama, ir ji atsidūrė kritingoj padėtyj.

MOKESNIŲ PADIDĖJIMAS

Prieš pasaulinį karą Norman Angelį žinomas ang
lų ekonomistas, parašė knygą vardu “The Great Iliu- 
Bion”. Toj knygoj jis įrodinėjo, jog karas, neapsimoka 
nei ląimėtojams, nei pralaimėtojams. Vadinasi, visi nu
kenčia ir paskui per metų eiles turi karo nuostolius pa
bengti.

Geriausias pavyzdys gali būti Amerika* Buvo daug 
rašoma, kad pasaulinis karas išėjo Amerikai ant nau
dos. Tiesa, kai kurie “doleriniai patriotai” pasinaudojo 
iš karo ir susikrovė milžiniškus turtus. Per karą Ame
rikoj atsirado keli šimtai naujų milionierių. Bet ką lai
mėjo paprasti žmonės?

Jų visas laimėjimas buvo tik tas, kad mokesniai ne
įmanomai pakilo. 1900 m. kiekvienam Amerikos gyven
tojui, aplamai imant, teko, mokėti $19.39 mokesnių, bet 
Jau 1928 m. tie mokesniai pakilo ligi $105.20*. Reiškia, 
šiandien Amerikos gyventojas turi mokėti penkis kar
tus su viršum daugiau mokesnių,, negu prieš 30 metų. 
Na, o prie mokesnių padidėjimo kaip- tik žymioj dalyj 
p* prisidėjo *karo išlaidos.

Ponia Ona. Ramanauskiene “Vienybėj” sekamai rašo apie SLA Centre įvykusias, muštynes: Aš atsilankiau į Centrą, i Raštinėj radau panelę J arge liūtę prie dėskos. kalbančią su; p* Kamarausku: kokiais tai’reikalais. P-lė atsigrįžo; ir mane pasveikino: paprašė sėstis. Aš. p-lei sar kau», kad aš atėjau atsisveikinti,, nes važiuoju į Nor- woodą* Pklė Jurgeliutė labai, apgailestavo, kad. aš apleidžiu New Yorką. Vėliau kreipiausi į* p-lę Dcaugęliiir tę„ kad ji mali' suteiktų S. L.. A. persikėlimo kortelę į 131 kuopą Nouwood. Tas padaryta. Aš gavus kortelę,, lipau laiptais į viršų pasimatyti su p. Vitaičiu ir Bajoru, taip pat atsisveikintu bet neradau nei Vitaičio. neii Bajoro. Lipdama, žemyn1, sutikau p-lę Draugeliutę rėkiančią: “Ponia Ramanauskiene, greitai žemyn)!’* Aš greitai nusiritau^. rnar niau, kad kas susirgo*.., Tik pamačiau prie Spaustuvės; durų būrį susikibusių JPur- geliutė rėkia, kruvina- pas..., Vitaitienė abiem raukomi įkibus į Jurgeliutės, plaukus, ponai Vasiliauskas, ir
..... >ri ....

Raščius bando Zosę atitraukti, bet veltui. Aš iš už- ’ pakalto tuoj abiem rankom kibau į Zosės rankas ir visu smarkumu truktelėjau, it Zosė Petronėlę paleido. Aš dar keletą minučių taikiau Zbsę, o Petronėlė pabėgo į skiepą. Taigi, aš tiesioginiai nebuvau užgauta, tik turėjau nosinę rankoj ir kraujo nuo Petronėlės man- užtiško; Kaip, paleidau Zosę, tai ji įpykus man sako: ' “i£ia ponia Vitaitienė, S., L.A. narė, ar žinai, kad aš redaktoriaus. ponia?!” Aš jai atsakiau: “Kad ponia. Vi- taitiene turėtų, būti savo namuose, prižiūrėti savo; šeimyną, o ne čia atvažiuoti į centrą, daryti trukšmą,. kelti skandalą su organizacijos darbininkais!” Zosė atsisėdo prie sekretorės vis dar kartodama ponia Vitaitienė.,.”' Aš maniau^, kadi jau bus viskas, ramu, . nubėgau; žemyn, pamatyti Petronėlės. Radau, glaudžiai verkiant Čiąu Ji) prašo,, kad ką nors dncyčiau,. išvesti Zosę iš ofi- soi Aš» vėl prie vyrų ir sar kau: “Greičiau^ šaukite po- llei^įą,. nes Zosė saw ramiai sėdi! ofise•!?’ Vyrai tą žadėjo išpildyti' ir aš apUeiribu ccnr trą, nes; man; jįaui reikėjo var žinoti į Nbrwoodląk. Todėl aš, noriu* praneštu, kad aš. nesužeista^ nes aš nespėju skaityti gautų laiškų su už- uojauteu. Žinoma^, nenorėčiau,. kad: mano draugai butų suklaidinti muminiu
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: Ame įvairius Dalykus :

HOAN’O LAIŠKAS MIESTO MAJORAMS

Milwaukee miesto socialistų majoras Hoan išsiun
tinėjo kitų didesnių miestų majorams laiškus nedarbo 
reikalu. Savo laiške jis sako, kad dabartinė depresija 
įr nedarbas pagimdė šalyj daug vargo ir skurdo. Fede- 
ralės valdžios turėtų būti tiesioginė pareiga rūpintis be
darbiais ir jų šeimomis^ o ne bandyti visą naštą suversti 
frnt miestų.

Daugelis miestų visokiais budais stengiasi bedarbių 
padėtį palengvinti, bet to nepakanka. Jų resursai yra 
apriboti. Daugiau jie nebeturi šaltinių, iš kur begauti 
lėšų. Miestų gyventojai jau ir taip yra apkrauti nebe
pakeliamais mokesniais.

Bedarbiais privalėtų rūpintis federalė valdžia. Bįet 
prezidentas Hooveris ne tik pats nieko nedarė tuo rei
kalu, bet dar trukdė ir kitiems. O tuo tarpu net jo ko
mitetas liepos 22 d. pareiškė, jog sekamą žiemą nieko 
gero negalima tikėtis. Jeigu biznis ir pasitaisysiąs, tai 
yisvien suvargusių žmonių, kuriems reikalinga ūmi pa
galba, busią ne'mažiau,. kaip pereitą žiemų;.

Ir akivaizdoj tų faktų, kokių priemonių preziden
tas ir jo komitetas planuoja stvertis, kad palengvinti 
bedarbių likimą? Jie jokių planų neturi ir viską palieka 
*‘Dievo valiai”.

Privatinė labdarybė, toligražu negalės aprūpinti vi- 
Bus bedarbius, kurie yra reikalingi pašalpos.. Miestams 
įVėl teks sunkią naštą nešti. Bet jie ir prie geriausių 
norų daug ką negali padarytu. Miestuose mokesniai jau 
pasiekė ribas, — daugiau jų nebegalima kelti. ‘ Jau ir 
šiandien daugelis žmonių praranda savo namus vien tik 
dėl to, kad nebegali užsimokėti mokesnius.

Miesto majorams Hoan pataria reikalauti prezidenr 
to, kadi tuoj butų sušaukta specialė kongreso sesija ne
darbo klausimo apsvarstymui. Kongresas turėtų suras
ti. priemonių sušelpimui bedarbių.

Yra tiesiog gėda, sako majoras Hoan, kad turtin
giausioj; pasaulio; valstybėj; randasi desetkai tūkstančių 
žmonių, kurie kenčia skurdą ir pusbadžiu gyvena Visi 
jcivilizuoti kraštai, kurie ekonomiškai nepalyginti’ blor 
giau stovi nekadi Amerika, šiokiu ar tokiu budu sten
giasi aprūpinti savo, betferbius. Laikas tad. butų ir Ame
rikai ką nors daryti toji srityj.

įvedamas nedarbo apdraudos ir sutrumpinimas dar
bo- valandų,, sako. Hoan,. žymiai prisidėtų prie pagerini-H fr1M •

Ispanijos
Ispanijon ambasa(toriau& kal^ 

boa — Kodėl kanaliu& Alfoii^ ; 
sas. neteko sosto? — Dildai 
tūnos sauvaliavimo • pavyinb- ! 
žiau. — Švietimo* neikata**-- į 
Karininkams tapo* apldusiij^ 1 
Ii ragai. — Dvasi&kijąt,. —| 
Komunistų silpnumas. —So
cialistai sudtivos 'Ispamios, i 
respublikos pagrindą..Prieš kiek laikcy Washihg^ tone iš radio stoties kalbėjo Don Salvador de. Madiariagą, pirmasis Ispanijos respublikos ambasadorius. Jungtinėms, Valstybėms. Naujasis ambasadbr rius yra pasižymėjus, rašyto? jas, mokslininkas ifc diplbma>- tas, kuris viename Anglijos, universitete per kelis; metus, ėjo profesoriaus pareigas;. Sa^ vo kalboj jis pabrėžė, kad priespauda, niekuo nepamar tuotos mirties bausmės/ aikvo- jimas visuomeniško, ir konfiskavimas privatiško turto, nepaklusnumas armijos karininkų ir Moroko avantiūra buvo vyriausios priežastys, dėl kurių Alfonsas neteko sosto,.Vienas įdomus dalykas apie perversmą yra tas,, kad šiandien nepalyginti mažiau tėra girdima Ispanijoj: apie komu- nizmą^ negu paskutiniais mor n ar chijos, gyvavimo; metais. Ir tai nežiūrint to, kad dabar Ispanijos žmonės pirmą kartą atgavo laisvę.Sakoma, kad diktatūra buvo reikalingų, nes, parlamentarinė sistema nepasisekė Isr panijųj.. Faktais sako ambasa^- dorikis,. kalba kaip; tik priešingai,. Auįpkratiškai ^nonarcįii- j ai kaip tik ir* burop, reikalinga diktatūra, nes parlamentarinė 

sistema buvo pradėjusį tinkam mai veiktii Pep keturias/dfe?- šiintis suviršuių metų ta sistema buvo Wka«ikBtW» Wra* liaus pa&ktetojji valdyta ggfe- jo> be jpkto? vawgp> sufiabrikuotii daugumu kadangi nebuvo koptool&L. 1 ■ ,•

.. ................... ...Bet? nuo; 11909) m., kadlai karalius be- j'pkio pagrindo, pavedė' Mtoroko armijaiį, visuomenės opinijai pradėjo? atbusta. J)uo> reikallai Morokojį ėjo jprast^iiį tuo. visuomenėj) reiškėsi’ ’didėsniš ; bruždėjimas. iValldžia* jjaui nebėgąlėjo? tikė- (tis, ta išsijotame parlamente ■gauti, daugumą. Tuo pačiu taiku prasidėjo anarchistų ir sindikaiistų sukurstytos riaušės,, kurių valdžia nebegalėjo jiiustelbti; Viso to padarinyje jir tapo įkurta diktatūra.Bteti vaistai pasirodė blogesniu negu ligą. Diktatūra buvo paremta priespauda ir valdovų kaprižaiš;. Daugelis mokyklų inspektoriui neteko vietos ta pensijų vien, tik dell to, kad jie atsisakė Granadoj) vargin- jtib vaikus, Matį tam turėjp at- Įvykti, arkivyskupas,, kųrįį, val- !džibsi patJvarkymUį reikėjo- priimta sui didžiausiomis iškilmėmis. ta ceremonijjomis. Mokyklos vaikai turėjų. buti' .surikiuoti gatvėse ir per ištisas valandas laukti arkivyskupo atvykimo, t Ir kadangi daugelis inspektorių atsisakė tą patvarkymą pildyti,, tai 'jie 'tapo pašalinti iš užimamų vietų.; Per septynis, metus Ispanijos žmonės kentė diktatūros sauvaliavimą^ Žymesni, veikėjau profesoriai ir iiitelekhiatai buvo be niekur nieko įkalinami arba iš|remiąmi!. Piliečio teįsėjs buvo mindžiojamos po kojų. Krašto šeimininkais, pasidarė armijos karininkai,, kurie dėl šiltų, vietų, piovėsi tarp, savęs,, kaių šunes.' Bei nieko, nėra ąmžino; Dik- [teturu įsktepijp, gąlvo- se^ respublikoniškas * mintis.

jbs. įPot ilgos iri sunkios, kovos Ispanijios žmonės dabar- gali naudotis laįsye. Bet? jiems dbr teks nugalėti) blogus praeities palikimus, švietimo reikalais mažai tebuvo- rūpinamasi. Tačiau reikia .čia padaryti par šarga: perdaug dėmesio kreipiama į Ispanijos žmonių ne- mokšunią.' i Kiekvienas, kuriam tekoi Kiekvienas, kuriam teko arčiau susidurti su Ispanijos neapšviestais valstiečiais, gėrėjosi jų patarlėmis ir gražiom mis bei poetingomis dainor mis. Dažnai ir neapšviesti vali- stiečiai per šimtmečius fišlait- ko kultūros turtus ir sukuria originaię filosofiją.Žinoma, neraštingumas yra blogas dalykas. Bet taip pat yra bloga, kuomet žmogus tik truputį apsišviečia, bet pradeda labai daug apie savę mainyti. Pas tokį žmogų, kaip yra sakoma, viskas galvoj susimaišo.Intelektualia Ispanijos atgijimas prasidėjo prieš 50 metų,. kuomet jaunuoliai su dir džiausiu entuziazmu pradėjo [stvertis mokslo. Tas atgijimas įžymiai prisidėjo ir prie įvykdymo dabartinės* revoliuci?- jos. Ateityj, galima tikėtis, jog žmonių švietimo srityj bus padaryta labai daug. Naujai- sis švietimo ministeris jau patiekė planą, kuriuo einant bėgiu vienų metų bus, atidaryta :30i000i naujų mokyklų.Paskutiniais metais didžiausią kliūtį laisvei ir progresui Ispanijoj sudarė armija, — tiksliau sakant, armijos karininkai. Dabartines valdžios nariai, kurie praleido daug mėnesių karaliaus kalėjime, gerai apgalvojo ir apsvarstė, ką jie turės daryti paėmę valdžią į savo rankas.Dabartinis karo ministeris, dar kalėjime būdamas* išdirbo planą sumažinimui armii- jps. Ir reikia pasakyti, kad jis tą planą per paskutinius tris mėnesįu^ žymioj dalyj g- vykdė.! Kai jis užėmė

prasidėjo bruzdėjįmąflL kurio,, sutapai ne- jh,/tu«ėjbr nusiifeiąti ta pats, karalius ta* leįstif žpiptahns pa- Baikšti; savo valią. Ita kada žmpnes, rinkimuose ♦pareiškė >ave valią,, taii karalto Air

darbas. Tačiau reikia pasakyti, jog komunistų įtaka Ispa- riijoj yra visai silpna. Tatai parodė rinkimai. Komunistai visoj* šalyj nepravedė nei vieta) savo atstovo. Ispanijoj daugiflumiai triukšmauja sin- dikalistai, kurių įtaka irgi silpnėjo. *į Ispanijoj socialistai yra 'stipriausi ir geriausiai organizuoti; Jiems priklauso ateitis.

Metą, Ispanija turėjo Šešiolk ką divižljų kariuomenės ir 23,000 karininkų. Dabar beliko tik aštuonios divizijos ir 7,0001 karininkų, j 1 Tos. drastiškos reformos buvoi įvykdytos su didžiausiu taktu, ir nepagimdė jokių konfliktų. Prieš keturis mėnesius vargu kas galėjo tikėti, kad. Ispanijoj; per trumpą laiką galima sulaužyti armijos ga- ^/7in;7k7d7lraug^Fnf gyv/1,. Karalius b.jodavo paliest, nftn(j| galima l)akcj8ti bip#nig_karininkus; nuo kurių, jis pats priklausė. Bet naujoji valdžia sugebėjo? Ue> jokių griežtų priemonių aplaužyti karininkams ragus.( Nėra reikalo dėti daug svarbos, taip, vadinamam re- vy^š^ tife-
kai, evoliucijos keliu. Socialistai savo tarpe turi labai gabių žmonių, žodžiu, socialistai sudliro Ispanijos respublikos tvirčiausį pagrindų.I Partamento posėdžiai jauilginiam klausimui. Tiesa, Ispanijoj; įvyko; antireliginės riaušės^ dėt kurių vyriausiai yra atsakom ingi patys, dvasiškiai’.. Neišmintingas Toledo arkivyskupo, pareiškimas sukiršino žmones, kurie pradėjo deginti vienuolynus^ Bet net ir tame atvėjyj; neprieita prie: ekscesų. Revoliucija paprastai! neapsieina be aukų Bet: ispanams, reikia atiduoti kreditas už tai», kad jie savo atakas nekreipė prieš atskirus* įasmenisi.. Minios žmonių laun kč, kol vienuolynų įnamiai išr įsikraustė, ir tik tada sunaikino trobesius.> Ispanijos valdžia pageidaują, kad sąžinės laisvė nebūtų varžoma, kadi kiekvienas; žmogus tufėtų teisės priklaur syti tai ar kitai religijai arba [visai nieko bendro neturėti su jokia religija. Tokia doktrina yra tikras peilis reakcionieriškai Ispanijos dvasiški- jai; kuri vis dar tebemano, •jog jį gyvena šešioliktaine šimtinetyj. Žinoma, yra ir išėmimų1. Kai- kurie dvasiškiai jiaui supranta, kad nebegalima varžyti žmogus sąžinės laisvę. Ispanijos valdžia iš dvasiški jos ^reikalauja tik vieno dalyko: kad ji pildytų, šalies įstatymus. <Pastaruoju laiku daug rašor 111a apie neramumus dnrbi- ninkų tarpe. Kai kurie net ministerio mano, kadi f!ai tmnimidn

tas bus pagaminti kraštui konstituciją ir išrinkti prezi- 
dentą Tokiu budu bėgiu vie
tai metų nuo diktatūros pa
naikinimo ir griUvihio vienos seniausių monarchijų Europa 
susisuksi naujos, stabilizuotos respublikos. — K. A.

No. 13-14 “Kovos” gau^ 
tas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

NAIKIAS' numeris. Atė
jo* Kuttura No. 6—7. Gali- 
iro gauti Naujienose. Kat
ro 45 centaL

PILIETIS
Būtina it- labai pagri- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šio* Šalies 
piliečiai*. Pamokinimai 
apie, šios šalies tvarka, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga- prie- ėmimo egna- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ib anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI
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NAUJIENŲ
antras

PIKNIKAS

NAUJIENOS
173, So. Hal.ted St

CHICAGO. Itt.
• Siųskite monty orderi' arinr kniso*

: {vyks Nedėlioj.

Rugpiučto-Augus! 9
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Merginos prieš Caponę

S. D. LACHAVKH

0036Lietuvės AkušerėsIštikima banditu garbei

Graboriai
Išvažiavo Lietuvon

Phone Armitage 2822

ADOMAS MARTINKA

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Hemlock 8151
Lietuviai Gydytojai

Ketvirtadienio

Phone Canal 6222

Ruptura Išgydoma

VoJUrab

vende

nuo 
me-

10,000 
įieklau-

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

dėl kurios
buvo pa

to iki 8 vakaro, 
itmlock 7691

peržiurę
400 skun

Trys vaikai užmušti 
autų nelaimėse

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime ii 
laidų užlaikymui aky

vai. po puti] 
vakaro. Nedėl

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 '

LIETUVIS GRABORIUS

Vals ti j o j, apskaičiuoj ama,
esančios 217,074 krautuvės. Vi
sų šių krautuvių pardavimai 
siekia sumos $3,687,370,656. O 
■gyventojų skaičius valstijoj esąs. 
7,630,654.

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA /
3103 S. Habted St. 

Telefonas
Victory 1115 

Valandos t 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

. tūbas _______
Ji valo ir apsaugo

Be to galf -----
" .oriuos gi

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Sekmadienį, rugpiučio 2, 
Gus Johnson nusižudė, palei
dęs gazų kambariuos, kuriuo
se gyveno.

Policija rado jį negyvų, be
gulintį grabe, kurį jis pirm

Prisiklijuokit “atike 
rius”

Mirė grabe, kanklėmis 
rankose.

Ra. 6515 So. R 
T«L RtpuNk

__*2 SOo ar 
rauti gero dantų 
[ne Tooth Pašte, 

parsiduoda ui 
dan- 

> sutauplntr 
te nuslpirk-

Suvienytų Valstijų komerci
jos departamentas paskelbė 
skaitlines, kurios liečia smulk
menų biznį Ilinois valstijoj.

Tomis skaitlinėmis, Illinois 
valstijos gyventojai daugiausia 
pinigų sumoka tai grupei krau
tuvių, kurios verčiasi maisto

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

(Naryauckas)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• 2435 West 69th Street
VALANDOS:

10 Iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak.
Apart Šventadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas i 3102 So. Halsted St., Cbicngd 
arti 3 Irt Street

Valandos: 1—-3 po pietų, 7—8 vdū

Pasak “Herald-Examiner,” 
apie tuzinas merginų, kurios 
seniau tarnavusios Capones 
sindikatui gyvuoju tavoru, 
liudijusios grand džiurei prieš 
Caponę. Esu, tik ketvirta dalis 
šio sindikato pajamų tekda- 
vusi pačioms merginoms. O 
trys ketvirtadaliai buvę dali
nama 
Caponci, 
Balphui 
trečdalis 
tenantui

ŠIUO 
1931 

pusamžiaus, gimęs Tel- 
Žarėnų parapijoj, Ke- 

Amerikoj išgyveno 
Paliko dideliame nu- 

Juozapą

produktais. Visų šių krautuvių 
produktams Ilinojuj buvo su
mokėta 1930 metais $830,880,-

Valgiams daugiausia 
išleidžiama

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

^Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
” 4649 S. Ashland Ava.

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Namų Tel. Ravensvood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė.

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunsvick 8281 

Utarn., Ketv. ir Subatomis 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.

Nedėliomis pagal susitarimą

Miesto advokatas Sexton į- 
sakė padaryti tyrinėjimą, kodėl 
karnivalai tebevaro biznį Chi
cagoj, nbžiurint to, ka'd meras 
Germakas davė įsakymą juos 
panaikinti.

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijoi 

ofiso iš 3506 So. Habted Street

sekamai: trečdalis Al. 
trečdalis jo broliui 

Caponci ir likusis 
eidavęs Caponės lei- 
Jakc Guzikui.

kambarys 1105 

CHICAGO. ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Pa nedėl y ir Ketverge

iki 8:00 vai. vak.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

— Antaną ir Juo 
Marijoną ir Kaži

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—-8 vakare 

DR. A.,L. YUSKA
1900 So. Halsted St.

4193 Archer Avė.
Valandos: 2-—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

Aš taipgi išgydau rupturą be 
peilio, skausmo ar išlikimo iš darbo, 
šimtai liudijimų išgydytų. paten
kintų pacientų randasi raštinėj.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Soath Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

_______ Advokatai 

k. mis 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room IMS 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 Soath Halsted Strert 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vaLkkkvien| 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Policija su šia diena, t. y. 
antradieniu, rugpiučio 4, pra
dės areštuoti tuos motorinių 
vežimų savininkus, kurie netu
rės vadinamų “stikerių”, pri
klijuotų prie priešakinio veži
mo stiklo (wind shield). Tokį 
įspėjimą davė miesto klerkas 
Brady ir Frcd Fleishman, laiš
kių biuro viršila. Policija už
tikrino, kad ji padėsianti rei
kalavimą vykinti gyvenimai!.

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

Praktikavusi per 24 metus 
6042 So. Peoria St.

Tel. Wentwortb 6866 
arba Normai 7988

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

$100, kapinių
— $235.

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakotny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
T«I. Canal 3161

Išmes dalį skundų 
dėl taksų

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

Įtampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

keleto dienų užsisako. Jo 
rankose buvo arpa (kanklės)^ 
ir vienos rankos pirštai ant 
stygų. Šalo grabo užtiktą 
knyga, su ąerija filosofinio 
turinio straipsnių.

Johnson, užsiėmimu džianl- 
torius, buvo pasirėdęs geriau
siais savo draubužiais.

Policija vėliau patyrė, kad 
Johnsono visi pinigai buvo pa-- 
dėti viename bankų, kuris ne
seniai užsidarė. O tuos, kurie, 
dar išliko, jis užrašė tūlai Eli- 
zabeth Lanter.

Johnson paliko 
vių Jjilą: grabui 
$50, hnlsainuotojui 
tuvėms 
$60. Viso

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai, Pusseserės, 
Svogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741,

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 1 ūd 4 
ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
nuo 10 iki 12 ▼. dieni 

Phone Miduray 2880

Areštuota Mrs. Anna Paran
ki, 57 metų, gyv. 4025 Odeli 
avė. Jos sūnūs po holdapo bu
vo nušautas.

Klausinėjama kas buvo sū
naus bendras holdapc, kuris 
pabėgo, moteris nieko neatsa
kė. Jos tylėjimas kuone su
klaidino policininkus: jie bu
vo bemaną, kad moteris nesu
pranta anglų kalbos.

Moterei, jos sunui ir jo 
draugui Horaldui Marcelio, 
kuris gyveno adresu 4057 
Richmond st., primetama 35 
plėšimai. Senukė tarnavusi, 
anot policijos, kaip tyrinėto
ja arba kaip apsauga. Mat, va
žinėdama kartu su vyrais, ji 
nuslopindavo busimų aukų 
atydą: nes atrodydavo, kad 
ot šiaip motina važinėjasi su 
Vaikais.

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia.
• Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

7.439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

4910 So/ Michigan Avenue 
Tel. Kenwood 5107

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 Valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Bdulevard 7589

Ofiso valandos 10
Residence Phone

1145 Miltvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį
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i"rw. 7
Telephone Roosevelt 9090 Į 

Namie 8-9 ryte, TeL Republk 9800

Gris apie vidurį rugpiučio 
menesio

George Parkinson, 4 metų, 
užmuštas ties namais, kur gy
veno, 4023 North Paulina st. 
Automobilį, kuris užgavo vai
kį, operavo Mrs^ Adeline Cote,» 
4120 North Ashland avė.

Automobilis sužeidė mirti
nai Charles Lane, 8 metų, 
gyv. 2942 Looinis st. Automo
bilio šoferis, August Aikman, 
1446 North Cambell avė., su
laikytas.

Trokas užgavo Mariją Moc- 
cio, gyv. 836 Garibaldi place. 
Troko šoferis Cannan Mura- 
tal sulaikytas.

Rea. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL,

Dr. P. P. ZAI.LYS
DENTISTAS

30 E. lllthSt,
Kampas Wabqth 

Tel. Pullman 0Š56 
' Gazas, X-R,ay. «tc.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Izabelą, po tėvais Juškiu- 
tę, posūnį Pranciškų, 2 pusbro
lius — Viktorą ir Petrą, 2 pusse- 
res ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2736 
W. Pershing Rd.

Laidotuvės įvyks utarninke 
rugpiučio 4 dieną, 2:00 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas -į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Adomo Martiriko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Iš to skaičiaus apie 
skundų bus išmesta 
sius skundų. Mat, nurodoma 
kad skundai netiksliai pada
ryti, ba nepridėta legalis ap
rašymas savasties, < 
taksavinio protestai 
duoti.

Praėjusią savaitę 
tojų taryba išklausė 
dų. O kiek reikalinga bus 
laiko, kad išklausyti likusius 
trejetą desėtkų tūkstančių 
skundų ?

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY .

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Nubudę liekame, «

Moteris, Posūnis, Pusbroliai 
Pusseserės ir Giminės, e

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

ANTANAS GRICIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 1 dieną 
laukęs 
šių apskr., 
gų kaime. 
20 metų, 
liūdime 2 pusbrolius 
ir Ciprijoną Gricius, 2 pusseseres 
— Petronėlę ir Kotriną, 2 švo- 
geriu — Antaną Raibužį ir An
taną Adomavičių ir gimines, Lie
tuvoj brolį Juozapą.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hezmitage Avė.

Laidotuvės -įvyks seredoj, rug
piučio 5 dieną, 7:30 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Griciaus gi
mines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

DR. A J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Caltfmet 3Ž94
Nuo 9 Iki 12 vai. dienpa ir 
nuo 6 Iki 9 valandos vakare

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

, Lietuvys Gydytojas . 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.
Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Namai: v
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

Įvairus Gydytojai ,

DR. RERZMAN
. Iš RUSUOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 me

tus kaipo patyręs gydytojas, cbinuųai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1025 W, lith St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Park 6755 ar Randolph 6800

PRANCIŠKUS VARANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 3 dieną, 5:30 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs 43 metų 
amžiaus, gimęs Kretingos apskr., 
Kulių parapijoj, Čiuželių kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 mėtų. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Johaną, po tėvais Klovaitę, 2 sū
nų — Pranciškų ir Joną, dukte
rį Juzefą, brolį Juozapą ir gimi
nes; Lietuvoj du brolius ir 4 se
seris.

Kūnas pašarvotas, randasi 304 
Kensington Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, rug
piučio 6 dieną, 2:00 valandą po 
pietų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Vara- 
nausko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Sun ai, Duktė, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse pątarpąuja gttbo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

.X...... .  ■,
, , .w*.**. >* .A. . .
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Karnivalai uždaryti

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. TcL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

ir laidotu- 
užniokėjo 

$25, laido- 
lotui

Taksų peržiūrėtojų tarybai 
yra paduota 40,000 skundų, 
kuriose nurodoma, jogei 1930 

paskir-
Rez. Phone Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

4180 Archer Avė,, šalę Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 A. M., 1 iki 5 

P. M., 6 iki 8 P. M.

R. A. VASALUS J
ADVOKATAI

-11 South La SaOe Stroet
Room 1934 TcL Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. valu 
3241 S, Halrted St. Tel. Virtos* 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatoe valu 
Vasallt—Pan., Seu ir Pįtny&oc vak.

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS 41flKiV SPECIALISTAS

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir gra^i -koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedčbom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
HnUep. Planetų, Inkctų Ir Brauto pakriku 
mai sėkmingai^ gydomi. ^TaĮp^i Aklų, AMU. 

DR. ALEX W.“MARM0R 
SS1 

Tel. Indepen 
Valandos: O ryto iki 1

JOSEPH 3. SRIS
Lietuvis Advokatas 

4631 So. ’AMdhd

Vericose Gyslos Iš
gydomos $15 
* »

Ir $2 už treatmentą. šis paša
linimo padidėjusių kojų gyslų meto
das yra pagelba {Čirškimo. Jis yra! 
be skausmo, Saugus ir tikras. Jtfrns 
bus smagu matyti kaip šios didelės, 
negražios gyslos išnyksta, kad nie-! 
kad daugiau nepasirodytų. Sutini-! 
mai, skausmai, nuovargis ir atdaros^ 
žaizdos išnyksta kartu su gyslomis.^ 
Palieka kojos švelnios ir lygios 
kaip kūdikio. Aš vartojau šį 
todą be paliovos ir sėkmingai 
to laiko kaip jį suradau trylika 
tų atgal.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

ALEKSANDRAS KELPŠAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučįo 2 dieną, 9:30 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., Ši
lalės parap., Pailgočio kaime. 
Amerikoj išgyveno 16 metų. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Bronislavą, po tėvais Juraškaitę, 
dukterį Nataliją,-- sūnų Aleksandrą, 
du pusbrolius 
zapą, uošvius 
mierą Juraškus, ir gimines, o Lie
tuvoj seserį Oną Kintrienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi 5102 S. Lowc 
Avė. I

Laidotuvės įvyks seredoj, rug
piučio 5 dieną, 8 vai. ryte iŠ na
mų į šv. Kryžiaus parapijos baž- 
nyčią» kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už Velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Aleksandro Kelpšos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Pusbroliai, 
Uošviai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 1 dieną, 11:40 valan
dą ryte 1931 m., sulaukęs 32 
metų amžiaus, gimęs Vilniaus 
apskr. Amerikoj išgyveno 18 me-

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

* k. ‘

1 Laidotuvėse patarnau- 
8er*au ir pigiau, 

n<?u todėl, kad 
'S, h priklausau prie gra- 
'bų išdirbystės.

OFISAS:
668 W. 18tb 'Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: fefcSy 323 8 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Įvairus Gydytojai
Tel. Central 7079 

Rez. Longbeach 9453 
Valandds 1 Iki 4 ir pagal susitarimą 
Dr. B. 'G. LAMBRAKIS 

Akių, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Vienuos Universiteto 

Suite 1447-49 Pittsfield Bldg. 
55 E. Washihgton St.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rezidencijos 
TcL Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKEUS

756 W. 35th St.
(kampas 3 5-tos ir So. Halsted St.)

Ofiso valandos 
nuo 1 iki 3, nuo 6:30 iki 8:30

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aventu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieni, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 dal. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Buy gloves with what 
it savęs 

Z* M5ra, reikalo _mp5«U 

•( košele. 
'■ didelis 
5 25o. J

13. U*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliotais pagil sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Stteet

Telefonas Republic 7868

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: < t 

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 Iki 9:30 v. 

4608 South Ashland Avė. 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Graboriai 
Tehfonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modemilka Kokplyčia Dovanai 

Turis automobilius visokiems reika
lams; Kainą prieinama 

8319 Auburn Ayenue 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
. Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas ] 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt 8t.

TeMonas CM 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki d 
———................  'i lįdu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washhtttaf» Et, 
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto Ui 4 po pistų 
......... *■ A

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos - 
— 6. Iki 9 vai. ” 

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

. Namų Tel. Hyde ^atk 3395

JOHN B. BOliDEN
(John Bagdžiunas I 
LIETUVIS ADVOJ

105 W, Adams St., R

Antradienis, fcugp. 4rIMil 

chicago: 
žinios

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir ‘NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

« Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonais YARDS 1741. it 174^

m V!



CLASSIFIED ADS
SLA

2150 North AvėNaujienų” piknikas
Tik xiž 50 centų

ne-

SUMMERI7\SHI0NWRUD

Radio programas

būna

Iš Marąuette ParkLiūdna žinia MADOS MADOS MADOSmirė

CLASSIFIED ADSPRANEŠIMAI
5071

3179

kaina

Town of Lake 3179

Town of Lake

3171
Tinka bile progai. Sukirptos

prie Montrose

Sukirptos mieros 8on

ŠĮVAKAR
per krutinę

(Miestas it valse.)
tada pradėta 3284

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

keti 
kpn 
aud

PATENTŲ Advokatas su 25 meti} 
patyrimu duos pagelbą išradėjams gau
ti. patentus, finansavimą ir surasti tur
gų praktiškiems išradimams. H. J. Sand- 
ers, 536 S, Clark St, Tel. Wabasb 5150.

kuris galėtų duoti 
jo sunui butą —

P-Ie Marijona Druk tenai te su- 
sižiedojo su p-nu Jonu Pauliu

pranešė 
bučeris. 
praneši-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskoios

Real Estate For Sale 
Namal-ŽemS Pardavimai

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago,

Či^ įdedu 15 centų ir prašau 

siųsti man pavyzdį No 

Mieros

Educationąl
___ Mokyklos___

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO. 
7848 S. Ashland Avė. Tel. Stewart 8815

tinai iturim

įvyks, komisija pra 
Kp. Rašt.

savais 
kitos 

Tik bučeris retkar-

BEN BERNIE 
and his Orchestra

Blue Ribb
Malt Prosra

pašte 
akcentu mote

parašyta
štai praėjusį pa- 

mergaitė baigė 
žiūriu, jau ir yra 
” — vardas, pa-

Panelė Marijona žibutė 
automobilio nelaimėje

Jurgelionienę, ku- 
žinomi. Telefonai

joms ko rašyti 
— atsiliepė kita

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko , neimam už pasiėmimą ar pristaty 
mą. Dykai apsaugojimas nuo kandžių i 
apdrauda. Geras darbas garantuotas. , ' 

Tel. Pensacola 7983, arba 
Mr. Pick, tel. Roosevelt 8500 

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė.

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par- 
lorio setas vertės $350 tik $85. Besiulis 
9x12 Wilton kauras $18, 9 šmotų val
gomojo kambario setas vertės $375, tik 
$95; taipgi radio, .lempas, maži staliu
kai ir tt. Galima matyti bile laiku 7816 
So. Marshfield avė. 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146.

Budriko Radio 
piknikas

Dr-stės Sald. Širdies V. Jėzaus su
sirinkimas įvyks rugpiučio 4 d., Liet 
Auditorijoj, 7:30 vai. vakare.

Kviečia Valdyba.

HEMSTITCHING išmokiname $5; 
darbo pąrupinimas dykai. Mokykla, 4500 
S. Micbigan Avė., tel. Atlantic 5513.

TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Apmušu “kėdes ir perbudavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dar
bam, Oak. 3805.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 226 kuopa lai 
į susirinkimą šį va 

rugpiučio 
2050 W.

Pereitos nedėlios ryte gauta 
žinia iš Kennebec, South Dako- 
ta, kur panelė M. Žibute buvo 
išvykus atostogų. Ten, jai sy
kiu važiuojant su savo drauge 
kitų žmonių automobiliu, įvyko 
nelaimė. Apvirtęs automobi
lis taip pavojingai Marijoną su
žeidė, kad pereitą šeštadienį 
rugpiučio 1 dieną, 10:25 vai. 
vakare, ji mirė.

Marijona žibutė yra daug 
metų dirbus Peoples Furniture 
kompanijos rastinėj kaip knyg- 
vedė. Savo gabumu ir drau
giškumu, kaip darbe, taip ir 
visuomenėj, ji turėjo labai pla
čią pažintį tarpe Chicagos lie
tuvių. - ;

ši baisi nelaimė padarė labai 
liūdną ir skaudų smūgį Pedpleą 
Furniture kompanijai ir vi
siems, kas tik ją pažino. Ypa
tingai jos motinėlei, tėveliui ir 
broliui, su kuriais ji sykių gy-* 
veno adresu 6646 S. Wasbte- 
naw ; Avė. r:

Kai tik jos kūnas bus par
vežtas į Chicagą ir sužinota pla
čiau apie <tą nelaimingą’ atsiti
kimą, tuoj bus plačiau parašy
ta šiame laikraštyje.—J. . <

- R00F1NG IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
virnas Dykai.

DUMAN ROOFING CO.
3552 S. Halsted St. Tel. Yards 0385

Referee nesant, jo pareigas 
ėjo Raulas.

Pirmiausia rautasi už plau
kų. Paskui uždaužyta jau ir 
akys. Viena kumštinių daly-i 
vių paskelbta pergalėtoja po 
dviejų raundų.

Abi kumštininkės buvo sun
kiojo svorio ir abi priklauso 
krikščionių demokratų parti
jai. Nors kultūrinis darbas, 
rodosi, turėtų būti nepartinis, 
bet kad dabar eina partijų var
žytinės, tai matau reikalą ati
duoti kreditą kam jis priklaii-

Nors šįmet yra pusėtinai 
daug piknikų, bet jie, žymes
nių įstaigų rengiami 
gana pasekmingi. Ir gerai da 
ro žmonės važiuodami į pik 
nikus, čia galima susitikti se

nų savo draugų ir pažystamų. 
Taipgi galima susipažinti su 
naujais įmonėmis (o turėti 
daug pažįstamų yra geras da
lykas). O jau jaunimas to
kiuose didesniuose piknikuo
se, tai tikrai turi gerus laikus. 
Muzikai griežiant, šoka kiek 
tik nori, o jaunimui, tai ir 
yra smagiausias laikas.

Iš šalies žiūrint į lietuvių 
surengtus piknikus, negalima 
pasakyti, kad lietuviai pergy
vena sunkius laikus. Daugu
mas atvažiuoja gražiais auto
mobiliais, linkspiųs, draugiš
ki. — Kaimynas.

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
mėn., 3 kamb. išpopieriuosiu, virt, iš- 
malevosiu, maudynę išenamel., su medžia
ga, už $29.50. «Ca$h ar išmokėjimais.

nemačiau — pra 
visą laiką mote

DABAR YRA LAIKAS 
pirkti žemę ŠIAURINIO WISCONSINO 
PUIKIOJ ŠIENO juostoj. Žemė yra 
Kennan dumblo juodžemis. Puikiausia 
dėl pienininkystės, avių auginimo, bul
vių ir tt., lietingoj juostoj, 2 iki 8 
mylios prie pavieto vieškelio nuo 2,000 
gyv. miesto, kur yra puikios mokyklos, 
bažnyčios, Storai ir tt. 40 AR DAU
GIAU AKRŲ $200 ir augs. 78 my
lios į šiaurvakarius nuo Green Bay ant 
C. B N. W. Ry, taipgi prie State Trunk 
High.way 32. Atvažiuokit ir patys pa- 
matykit arba rašykite dėl platesnių 
žinių:

MENOMINEE BAY SHORE 
LUMBER CO.

Forest County, Soperton, Wis.

mų bus 
pirmoji. - 
vasarį mano 
škulę, ogi, 
“Naujienose 
varde, ir kokią škulę baigusi 
Apie tai mes jiems nieko ne- 
sakėm.” <

Kalbos pabaigos negirdėjau 
Gavęs savo matodėlę, išėjau

— Raulas.

GAL atsirastų koks geraširdis žmo 
gus 18 apielinkėj. 
senyvam žmogui ir 
abutu ilgai nedirba. 

Prašau kreiptis į 
riai tie vyrai gerai 
Roosevelt 8500.

REAL ESTATE 
LOANS « INSURANCE

Petkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

Situation Wanted
Darbo Ieško

šiandie, tarpe 6:30 ir 7:30 
vai. vakare, iš stoties W G E 
S 1360 kilocycles, bus broad- 
kastinimas Lietuvių radio pro- 
gramo, kuriuos nuolatiniai kas 
antradienio vakarą duoda 
Peoples Furniture ir Radio 
Krautuvės, 2536-40 W. 63rd St. 
ir 4177-83 Archer Avė.

šio vakaro programas bus 
ypatingai gražus ir įdomus, nes 
jį išpildys pažymėtini musų ra
dio dainininkės ir dainininkai, 
kaip tai, p-lė Genovaitė šidiš- 
kiutė, Jonas Romanas, Anta
nas čiapas, Richardas Roma
nas ir kiti. Taipgi bus graži 
muzika, juokai, kalbos ir kiti 
įvairumai. Todėl nepamršta- 
me pasiklausyti.—Z.

RENDON 6 kambariai. Rendos $22, 
elektra, gazas. toiletaę. Naujai išva
lytas. 2 lubos, garadžius skyrium. Atei
kite po 5 vakare. 2007 S. Jefferson St,

pardavimui tikras bargrenas 
6 kambarių mūrinis bun- 

įdėli Bvleeųe kambariai —• jei- 
...J — pamatyk Šluos.

10Q37 May St. Tel. Beverly

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami į California, New 
Yorką, Kansas City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausios kainos. National Movers, 
Telefonas Rogers Park 1190.

—O ar jiems 
apie tai?

Taigi matote, padaryta gra 
ži pradžia moterų kultūrinto 
jų eilėse. — Ratilas.

. North Side.
kys savo mėnesinį
karą, kaip 7:30 vai., rugpiučio 4 d., 
Association House, 2050 W. North 
Avė. y Visi kuopos nariai yra kviečiami 
skaitlingai atsilankyti.

1 Kuopos rast. M. Šileikis.

šiais laikais už 50 centų 
galima daug ką nupirkti, o, taip 
sakant, kad gerus laikus turėti 
už tiek pinigų, tai nėra nei 
kalbos. Nuvažiuok į teatrą 
šventadienį ir ten ima apie do
lerį įžangos. Bet štai reta pro
ga .pasitaiko gerus laikus turė
ti už 50 centų. Ir ji bus šiemet 
paskutinė. Tai “Naujienų” 
piknikas, kaip jau daugumai 
yra žinoma, įvyks ateinantį 
sekmadienį, rugpiučio (August) 
9 d., The Oaks darže prie Ar
cher Avė. ir 123 St.

226 kuopos susirinkimas 
šį vakarą, 7:30 vai. SLA 226 

kuopa laikys savo susirinki
mą paprastoj vietoj, Associa
tion House

Nariai malonėkite susirinkti 
laiku.

Kuopa yra nutarusi sureng
ti išvažiavimą. Kada išvažia
vimas 
neš susirinkime

LABAI maloni tik ką užbaigusi 3 
metų Commercial kursą 17 metų lietu
vaitė ieško darbo ofise arba restaura- 
cioje Kalba, bet nerašo lietuviškai. 
Tėvas nedirba du metai.

Jeigu kam tokia pagelba reikalinga — 
atsišaukite pas M-. Jurgelionienę Roose
velt 8500 busiu didžiai dėkinga.

DAR LABIAU NUPIGINTA
GREITAM pardavimui tikras 

Reikia pinigų, r ‘ 
galow, labai dlC— -—... 
gu jleftkota gerus namne 
Geros Itlygroa. " 
3330.

Parsiduoda farma — nemaino. 200 
akrų, 60 akrų gero miško ir ganyklos, 
kita dirbama, šaltininis upelis bėga pec 
farmą, paukščiams ir gyvuliams vande
nio užtenka žiemą ir vasarą, 2 akrai 
gražaus miško apie triobas. Žemė ge
ra, ne prie smilties. 8-nių kambarių su 
cementiniu beismantu namas. Barnė ce
mentuota, kitos tribos geram stovyje. 
5 melžiamos karvės, 3 telyčios, 3 ark
liai, 50 vištų, keletas kiaulių, avių, ka
lakutų. Visos riekalingos mašinos. Vi
sas šių metų derlius eina su farma. Rei
kalinga $6.000 cash, kiti morgičiais. 
Kaina $10,000.

5 mylios į pietus nuo Dowagiac, 5 
mylios į vakarus huo Cassopolis, Midi. 
110 mylių nuo Chicagos.

Kreipkitės prie

Samuel J. Gessinger 
Edwardsburg, Mich.'

Lietuvių Moterų Dr-jos “Apš vieta" 
mėnesinis susirinkimas įvyks antradieny, 
rugpiučio 4 d., 7:30 vai. vak.. Sanda
ros svetainėj, 3236 So. Halsted St. Vi
sos narės atsilankykite, nes yra daug 
reikalų aptarti. r »■' •< Sekretorė.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks rugpiučio 
4 d., 8 vai. vak., Mark White Sųuare 
Parko svetainėj, 29 ir Šo. Halsted St 
Visi bukite laiku; kurie išpildyte įsto
jimo aplikacijas išvažiavime, prašom at
silankyti. A. "Zalagėnas, rast.

Bučernej
Buvo kokia dešimta valan 

da ryto, kai šeimininkė pa 
siuntė mane į bučernę. Nuei 
nu. Gi bučernė pilna mote 
rų. Vienos jų ginčijasi 
jr svetimais reikalais, 
klausosi 
čiais įsimaišo į ginčus.

—Kas pasidarė, kad “Nau
jienos” nieko nerašo apie Ča- 
Jius? Jau trys dienos praėjo, 
o dar nieko 
bilo tylėjusi

Central Daylight 
Saving Timė

WBBM
. Ir C. & Š. ’ :

Naujausios mados lengva suknelė
16, 18 ir 20 metų,'- taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

Praktiškas sporto modelis. Tinka iš sunkesnes “jersey” materijos 
" I. Sukirptos mieros 16, 18 metų, 

taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.
3071 Jaunutei mergaitei'mokyklon eiti suknelė.

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m.

3171 
mieros 12,

3179 
arba iš kitokios sunkesnes šilko materijos

3071, —_
10,12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą, Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš-

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ- nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi- 
ęinks sau suknelei tik 15 Centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į 

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

1-mą d 
slaptai sužiedoti

Gera pradžia.
Bile partijai arba pavie

niam asmeniui stojant ’į pa
starųjų dienų musų kultūrinį 
tautinį darbą reikia turėti ne
mažai drąsos ir pasiryžimo. 
Ypač gi ,moterirps veikėjoms.

Turėdama pakankamai 
energijos ir numatydama šios 
rūšies kultūrai plačią dirvą, 
viena newyorkietė pirmutinė 
stojo darban. Ir, kaip matysi
me, jos darbas nepasiliko be 
pasėkų. ' >*

Štai dvi mamos garsiojoj 
musų Town of Lake apielin
kėj pirmos pasekė newy6r- 
kietės pėdomis, t. y. įstojo į 
kultūrinio darbo eiles. Ir pa
rėjusio ketvirtadienio vakare 
joms buvo surengtas kumštinių 
bautas. Tik visas trubelis, 
kad plačioji musų visuomenė 
dar mažai domisi sportu. Tai
gi ir šios kumštinės mažai 
publikos sutraukė. Ot, vos ke
letas asmenų matė jas. x

Kumštinės įvyko lietuviškoj 
užeigoj. Prieš pradėsiant jas, 
užeigos savininkas užfundijo 
po “posmertinę”, gj priedo 
dar po vieną nuo “žolių.” Ir 

kumščiuotis.

, Patento
PATENTAI'

Parduokite savo patentą ar išradimą 
išstatydami savo modelį arba braižinius 
Antrojoj ir Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų ic 
patentų pirkėjų apžiūrės naujus išradi
mus ir patentus, kad juos paleisti mar- 
ketan. Labai žemos* kainos. Jeigu 
jus neturite modelio, užteks braižinio ic 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director, International Patent Ex- 
position, Merchandise Mart, Chicago.

Jos. 'F. Budrik, kurią jau 
nuo daugelio metų užlaiko ra- 
rio ir rakandų krautuvę, 
3417-21 So. Halsted St., nedė
lioję, rugpiučio 2 d., surengė 
Radio pikniką Ęirutės Darže.

Nuvažiavau ir aš pasižiūrė
ti ir pasižmonėti į tą Radio 
Pikniką. Svietelio, apart ma
nęs, buvo apie trys tūkstan
čiai.' Aš norėjau susitikti ke
letą pažystamų, bet tokiame 
būryje žmonių negalėjau 'su
rasti.

Kaip paprastai piknikuose, 
taip ir šiame piknike, suva
žiavę žmones, pasistatę sta
lus, apsikrovę valgiais ir gėri
mais/ linksminasi: valgo, ger 
ria, šnekučiuoja,' juokauja ir 
šposus krečia. Visi turi, 
sakant, “good time.”

šiame Radio Piknike 
no būti radio dainininkų 
testas, bet iš priežasties 
ros ir lietaus Birutes Darže 
radio dainininkų kontestas 
negalėjo įvykti. Pabaiga radio 
dainininkų kontesto .bus pa
skelbta ateinantį nedėldienį 
per 'radio ir Naujienose.

Budrikas taria širdingą 
ačiū visiems atsilankiusiems 
į radio pikniką.

Deliai šių sužiedotuvių praei 
tos subalos vakare 
rugpiučio 
niams buvo surengta šauni ap- 
sivedimo “shower party”. Joje 
dalyvavo didelis skaičius bu
siančiu jaunavedžių giminių ir 
artimesnių draugų. Dalyvės ir 
dalyviai suteikdami daug rei
kalingų daiktų, dovanų ženybi- 
nio gyvenimo pradžiai, sykiu iš
reiškė daug'gerų velijimų jau
niesiems. i

Pokilio dalyvės ir dalyviai 
prie skanių pietų, kurie buvo 
paruošti Druktėnių namuose, 
6931 S. Maplewood Avė., lihks- 
mai pabaliavoję iki vidurnak
čio, grįžo namo, tikėdamies da
lyvauti Marijonos ir Jono ves
tuvėse, kurios įvyks 6 dieną 
rugsėjo. .

P-lė Marijona Druktenis yra 
knygvedė Peoples Furniture 
krautuvės. P-as Jonas Paulius 
yra žinomas Marąuette Ėarke 
biznierius, namų budavotojas 
ir savininkas geležinių daiktų 
krautuvės.—J.

Gi pamatyti bus daug ko 
"Naujienų” piknike. Kas gi ne
nori matyti “drapiežną dzūką” 
savo priešą voliojant ant mat- 
raso. Na, o dar kita naujany- 
bė, tai jaunas lietuvis boksi
ninkas Smithas iš Rockfordo, 
kuris tikimasi už kiek laiko da
rys kompeticiją musų garsia
jam Šarkiui. Na, o kur dar vi
sokios kitokios fonės, kurių pa
prastai “Naujienų” piknikuose 
būna. 1

Daugumas lietuvių jau dabar 
“šainina” savo automobilius, 
kad atrodytų gražesni “Naujie
nų” piknike

—Užtenka
jr be Čalių 
jš būrio.

—O kas atsitiko su Čaliais? 
užklausė bučeris. —-

—Nugi bomai į auzą įsilau
žė ir išnešė Čalienės paketbu- 
ką su pinigais.

—Gazietos rašo viską po 
kaleinai. Kai ateis jų kaleina, 
tai ir bus parašyta 
bėjo lenkišku 
ris, sėdėdama

—Ak, ak, žmonel, jie tik 
įsąvo draugų reikalais rupiną-

Speclallstas ardyme chroniškų ir nauja li
rų. Jei kiti neralfijo jumia ifirydyti, atailan* 
kykit pas piane. Mano pilnas iaerzamlnayi- 
mas atldenrs jusu tikrą ligą ir Jei aš apai- 
Imsiu jus rydytl, sveikata Jums aurryft. Ei- 
klt pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusu 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po ralutino ifierzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli Stata St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo oietu.

DABAR VABALŲ VEISIMOS LAJ.KAS 
ir visokių gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą arba kontaktuojame. Dykai iš
bandymas. Mes parduodame nuo % 
gal. iki 50 galiųnų.

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3345

si. O kas jiems tie čaliai? 
Ne geresni už mus — įterpė 
savo mintį dar viena, 

kas 
paklausė

—Kam jiems reikia 
mų: jie patys geriau žino, ne
gu mes. Tegul tik atsitinka 
koks tmbelis tavo bučernej, o 
pamatysi, kaip ir be praneši- 

aiškina

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

20 rolių Craftez popicros, užtekti
ną] 'dėl sienų vidutiniškos seklyčios it 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00.

CONNORS
Tel. Raddiffe

i 20 Wardo ,Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos 'K H ubo susirinkimas įvyks rbg- 
piučoi 5 d.'. 8 vai. vak. A. Bagddno 
svetainėj. 1750 S. Union Avė. Malo
nėkite visi būti laiku t ir naujų nariu 
atsiveskite. A. Zalagėnas, sekri

Sus-mas Liet. Namų Sav. ant?,Brid- 
geporto laikys ,mėnesinį susirinkimą tre
čiadieny, rugpiučio 5 d., 7:30 v^l. vak. 
Ch. Auditorijoj. Visi namų įa- 
vihinkai malonėkite laiku pribūti, peš 
randas daug svarbių reiklų, kurjuqs bu- 

iptarti. • ’
Rast. S. Kunevičiau

[Atme-P. K A. Photo] 

žilė galvon, velnias uodegon
Paveikslėly matoma Mrs. 

Frances E. Clark, 80 metų 
amžiaus, religinės organizaci
jos Christian Endeavor “moti
na”, kuri tos organizacijos ju
biliejui pasakė, kčid “dabar 
kur kas sunkiau yra laikytis 
tiesaus kelio, kaip kad buvo 50 
metų atgal”.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

KAMPINĖ bučerne ir grosernė, 5 pa
gyvenimui - kambariai, 
$700, geras, išdirbtas cash biznis. 

3243 S. Paulina St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui_________

PIGI FARMŲ ŽEMĖ/ 5 akrai prie 
pat cementinio kelio, 45 mylios į vaka
rus nuo Chicagos. $750. $100 cash.
Tel. Central 1715.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

KAIP NAUJA elektrikinė grinų sand- 
ing mašina. Thor mengliai, vacuum va
lytojas, Victor radio, siuvama mašina, 
cooker. Parsiduoda už storadžių. Plaza 
0219, 637 E. 63 St.

> , Personai
. - A»w>enU Igško____  _ ,

A§ ONA RIMKA1TĖ iš Batakių ieš
kau savo pusbrolio Juozapo Latozo. 
pirmiau gyveno Brighton Park apielin
kėj. Atvažiavau iš Kansas City ant 
vakacijų. norėčiau labai matyti.

Atsišaukit.
844 W. 33rd St. 
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